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्रयोध्याकाणएरं 





रामायणं वाल्मोकरोवं 
[नि ----------------- भारभ धत ० कि १५ ००५ । 

ग्रघोध्याकाषः 

\. 

प्रतदरं म्न पतितं प्रादयोरपि । 
परयातिमिव प्रएयात्ते दवलोकात् परिच्युतं ।। १ ॥ 
क्रकं पुनरप्येवं घोरं वचनमत्रवात् । 
गरनर्घट;वसंविग्रममीता मेषूरणं ॥ २॥ 
करीत्यमे वं सदा पटिः चरटा८। टृषत्रतः । 

मम चेमौ वरौ दवा किं विचारयसि प्रमो ॥२॥ 

टवमुनस्तु केकष्या रात्रा दूणरघस्तदा । 
्रत्युवाच पुनः क्रदो निग्रसत्ततिविद्धेलः ।॥ ४॥ 

ठन्तानार्पे ममामित्रे सकामा मेव केकपि । 

मृते मपि गते रामे वनं मर् भतन ॥५॥ 

पदा मां गुरवो वुद्या १५६० वटशरुताः । 

पर्िच्यतति काकुत्स्थं वत्यामि किमकं तदा ॥ ६॥ 

ककग्याः प्रियतमेन भरामः प्रत्रातितो मया । 

दि सत्यं ^ ६०५। हास्यं तेषां भविष्यति ॥ ०॥ 

स न व~ ~" रर - थ त " 



रामायां 
त्रालिणो वत कामात्मा र्यं दणरयो °न्वशात् । 

स्रीतितो पस्त्यतेत् पुच्र प्रिव व्यष्टमकारणो ॥ ए ॥ 

इति मां गर्ईपिष्यति घीनितं सर्वसाधवः 

गरिंतस्य चमे ग्रषो नेर् नामुत्र विद्यते ॥ ९॥। 

छीनितिन नृणंपेन रामः सर्वगुणान्वितः । 
मघा च पितृमान् पुः पुमद्धात्मा दरात्मना ॥ ९०॥ 
त्रतेशच व्रद््चर्ये्च गुरुमिश्चातिकर्पितः। 
मुषकात्ते ग्य म पुत्रो वने कृच्छरमवाप्स्यति ॥ १९॥। 
ग्रनिघोत्येव तं कृच्छ्रे चदि मे मरणं भवत् । 
ग्रनुग्रद्ः धरो म स्यादिति चाप्यमिकाद्टितं ।। १२॥। 

प्रिया च सुवा च प्रिवं पुत्रं गुलानवतं । 
क्रं वत्त्याम्यद्धे घाप वनं गच्छति राघवं ॥ १२ ॥ 

नुणसमकृतात्मानं क्तोवसचं सिया तितं । 

निरामं निरत्सारमल्यवीर्वे धिगस्तु मां ॥ १९॥ 
ग्रकीर्तिरितुला लोके प्रव; परिभिवश्च मे । 
सवमृतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा ॥ १५ 
रति राज्ञो वित्तपतः णोकसंविग्रचेतर : । 
प्रस्तमम्यगमत् सधी रननी चाम्यवर्तत ॥ १६॥।। 
त्रिघामापि मृणार्तस्य सा रातरिरमवत् तदा । 
तधा विलपतस्तस्य रान्न वर्पणतोपमा ॥ १७॥ 



स्रयोध्याकाएणं ^ 

स दीषमुषनं निःश्रस्य वृदो दणरघो नुपः। 
करां विलत्ताघाती गगणासक्तत्तोचनः ॥ १८॥) 
केकपि ङा न॒णंसासि घन्मां वाधितमिच्छपि । 

रान्यत्तोमात् चया त्व्ताः प्राणांस्त्यल्याम्यसंणं ॥ १९ । 
दा ध्र राम धमात्मन् मद्रक्ता गर्वत्सन्त । 
कं चामल्यपावोऽद शिर्ष 4 ॥ २०॥। 
दा राति सवभूतानां नीविताद्ाकारिगि । 

नच्छाम्यय्य प्रभातां वाममिघाच कृतान्नतिः ॥ २१॥ 

ग्रयवा गम्यतां णीघ्रं नेमामिच्छामि निर्षृगां । 

ग्रकृतज्नां चिरं दरषं कंको मर्तातिनीं ॥ २८॥ 

वित्तप्येवं तततो रना ककयीमुग्यतास्नन्िः । 

प्रसादयामास परनवाक्ये चद्मघात्रत्रात् ॥ २२॥। 

साधि वटस्य दानस्य वहव्याल्वचतमः। 

ए्ररणागतस्य प्रमे कुर् जचाणं प्रसीद् म ॥ २४॥। 

कृता ते यदि निन्नासा मयीयं राधा नि | 

सत्यमेष स्वभावो म वदान स्मि पवघ्रा ॥ ५ ॥ 

पर्त संप्राप रामप्रत्राननादरते । 

सर्वस्वमपि वा प्राणास्ते ददामि प्रसीद मे ॥। २६॥ 

न्येन वत्तु केकपि मतद व्यद । 

कुर् साधि प्रसादे मे मीतस्य णरणार्थिनः ॥ २५॥। 



रामावण 
वि्रुढभावस्य सुद्ष्टभावा 

मृणातत्रपस्य कि तस्य राज्ञः । 
कृताथ्ुघातस्य तघ्रामिधा{र्नि 

भर्तुनजंह्ञ न चकारं सान्नां ।। २८॥ 
ततः म राना पुनरेव मूर्हितः 

प्रियां सुदृष्टं प्रतिकृत्तमापिो । 
समोच्य धु्रस्य विवासका्णां 

लितौ विषौ वित्तत्ताप टः षितः ॥ २१॥ 

इत्यार्षे रमायणे ग्रयोध्याकाएे दशरघविलाघो 
नाम दशमः सर्गः ॥ 



अयो [111 

९ |. 

५९८२ दीनं विसंज्ञं पतितं भुवि । 
विचेष्टमानं भतीरं केकेयी वच भनवीत् ॥ १॥। 
पापं कृचेव किमिदं मम दवा कवी स्वयं । 
णेषे ननि" ` सत्तः स्थातुं सत्ये चमर्कपि ॥ २॥ 
ग्रा: मत्यं घरं धर्म धर्म्नाः सत्यवादिनः । 
सत्यवागिति च क्ताचा मपघ्रा चममिघाचितः॥ २॥। 
कयोतायामेपं दा णिविः कित्व मद््ोपतिः । 

उत्कृत्य च स्वमांसानि टचा स्वर्गमितो गतः ॥ ४॥ 
सरितां च पतिः सत्यां म्यी त्थापितः पुरा । 
समयं घास्यन् वेत्तां न त्टूचति वगवान् ॥ ५॥ 

ग्रतर्वीश्चापि रानर्पिव्रीद्धणेनामिषाचितः। 
प्रदायोत्कृत्य नेच स्वे नाकयुष्टमितो गतः ॥ ६॥। 

सत्यप्रतित्तस्तस्मात् वं प्राक् प्रतिन्नाय मे वीं । 

न ददासि च कस्मात् चं लुब्धः कायुरुषो यधा ॥ ७॥। 
परित्य सुतं रामं वनवासाष राघव । 
न करिष्यसि चेदग्ब वचनं मम कादं । ८॥ 

म्रग्रतस्ते ततो शानन् धरित्यत्त्यामि नीवि । 
ङत्तपाशेन केकेध्या बड टवं नराधिपः ॥ १ ॥ 



रामाणां 
न णणाक तया क्तु बलिः प्रागिव विना । 
विवाविदनश्रापि विभ्रात्तनयनो .मवत् । १०॥। 
मकाधुर्यः श्रमायुनतो नु्ता्क्रात्तरे घ्रा । 
विग्रा्चित्तनयनो ग्रष्टसंन्नाऽ तिट;ष्वितिः ॥ ११॥। 
कृच्छरदेव स धमर संस्लम्यात्मानमनव्रवीत् । 

ग्रोकसरम्भताम्रात्तः ककवीमनिवीच्य नां ॥ १६॥। 

धिगस्तु पाणी वां नृणंमे धतिघातिनि । 
त्यन्नामि वामदे पाचां निर्घणां निरपत्रपा ॥ ५९॥। 
न म वधा कृत्यमस्ति टरा रात्यत्तुव्पया । 

मत्रवच्च मवा पाणिर्गृरीतो चस्त्यताम्यदर ॥ ४॥ 
चत्कृत चापि मरत त्यत्राम्बनपकाररिणं । 

एवं वित्वपतस्तस्य राज्ञो दण घस्य तु ॥ १५॥। 
नगाम सा निणा कृत्छा टः लार्तस्य मद्धात्मनः । 

ग्रघ्ोपमि प्रमातायां णर्वधीं दारमागतः ॥ ५६॥ 
सुम्न प्रान्नलिर्मूता बोधयामास धार्धिवं । 
मुप्रमाता निणा रात्र॑स्तवयं भद्रमस्तु ते ॥ १७॥। 
तुध्यस्व नरेणाद्तत भिं भद्राणि चाप्र । 
पूर्चन्दरोद्ये पणी वधते सागरो घा ॥ १८॥। 
सर्वदिंविभवेः पूर्णस्तथा वर्धस्व मूते । 
यथा रविर्यथा सोमो वथन्द्रो वर्णो पथा ॥ ९६॥ 



अयोध्याकाणं 
नन्दत्ृद्या भरिवा चेव तथा वं नन्द मृप्रत । 
ततः त राना पूतस्य प्रतिवाधनमङ्कत्तं ।। २०॥ 
श्रु्ातिटरःवमंतप्तस्तमामाष्यद्मव्रवोत् । 
मृत कि टःषितं मां चमस्तुत्यं स्तोतुमिच्छसि ॥ ६५॥। 
वचोनिरेनिरतं मां भूवस्वमनुकृतसि । 
मुमच्रस्तदचः श्रुचा भतुर्दनिस्य भाषितं ॥ ०५॥। 
सद्धसा त्रीरितः किचित् तस्मादेणादागमत । 

ग्रजा्रे पापणीत्ता ककरी धुनरत्रवात ॥ ८६॥ 
भारं वाक्य्रतोदिन सीदतं तुदतीव सा । 
किमवं भाषत दानं काके सुप्राकरतो घ्रा ।) 2४ ॥ 
ाममाद्रूय विप्त्धं वनावाख्च विस्य 1 
पदि सत्यप्रतिक्नो ५मि कर् म वचनं प्रियं ॥ २५॥। 
नावं कात्तो विषादस्य न मोङस्यापपनग्बत । 

प्रत्रात्य रमं भरतं मोवरान्य ४मिपिच्य च ॥ २६॥। 

निःसपत्नां च मां कला मवाग्य विगतन्व्ः । 

त तुन्न वाक्प्रतीँदेन प्रतोद नेव कुन्नरः ॥ २०॥ 
राना णोकागरिसंतप्तः ५७्द् "दमन्रवोत् । 
सत्यपाणनिवद्रो ऽस्मि पूत विप्रात्तम।नरं : ।। ८ ॥ 
रामं द्रष््मिद्धेच्छामि तं च णीघ्रमिद्धानय । 

इति राज्ञो वचः श्रुचा केकयी ८.८नतरं ॥ २९॥। 
1. 



९० रामायण 
प्वपमवात्रवात् सूतं गच्छ वं राममानय । 
धा च णीप्रमाघाति तथेनं चर्य स्वयं ॥ २०॥ 

ततः सुमन्नस्तररितो विनिर्घपौ 
मद्धापतोन् दारगतो भवताकयन् । 

विनिर्गतश्चापि ददर्णं विष्ठितान् 
उपागतान् मन्निपुरोदलितांस्तदा ॥ ९५॥। 

इत्यार्षे रामायण श्रयोध्याकाएटे केकेष्युपालम्भो 
नाम एकाद्णः सर्गः ॥ 



ग्रोध्य।।५. १९ 

|}. 

ग्रघ तां रातरिमुषिताः प्रधाना नुपमल्िणः । 
धरनानपदृश्ेव पुरोरितयपुरोगमाः ॥ ९॥ 

रानोपस्यानमागम्य रानसंदूर्णनार्धिनः । 
ग्रामिषचनिकं सर्वं कृता तस्युरनृपाक्ञया ॥ २॥ 
तस्मिन्नद्नि पुष्येण सामि पोंगमुघागत । 

ग्रामिषेचनिकं द्रव्यं रामार्थमुयकल्ितं ॥ २॥ 
णातकुम्मं च र्चिरं मद्रा ननलकृतं । 

उपकल्यितमास्तीर्व मृगास्य चर्मणा 1) 811 

गदामुनयोभ्रेव संगमादाकनं लं । 
याश्रान्याः सरितः पुण्यास्ताग्मश्न नलमाक्तं ॥ \॥। 

र्वप्चान्मुवीम्यश् तिर्वाग्यश्न सर्वगः । 

समद्रम्यश्र सवेग्यः सलितं समुपब्देतं ॥ ६॥ 

तीरवन्नप्रबालेश्च " ब्रीत्यल्तवि५५५।; । 

वराकिम्मास्वलकृत्य काञ्चना उपकल्यिता; ॥ ५॥। 

चका रोचनाश्रेव घृतं मधु पयो द्धि । 

तथेव पुण्यर्त्धिभ्यो मृदायो मलानि च ॥ ८॥ 

चन्द्रप्रविमलं चापि मणिद्ए्टमलंकृतं । 

चामरे व्यननं ५।१९।५।धमुपकं [५५ ॥। १ ॥ 



९ रामाणां 
वरणिन्द्रिमणए्टत्ताम च श्रीमन्माल्यविभूषितं । 
रामस्य पौवरान्यार्थमातपचरं प्रकल्यितं ॥ ९०॥ 
नधा च गोवृषः चेतः श्रेतश्चाशच  प्रकल्यितः । 
मत्तो गनवरध्रैव श्रीमांस्तन्नोपकल्ितः ॥ १९॥। 
ग्री कन्याश्र मड़त्या वरामरेणमूषिताः । 

वादिजाणि च सवीणि वन्दिनिश्च स्वलंकृताः ॥ १२॥। 
रच्त्वाकृरानान्युचितं यच्चान्यद्पि किञ्चन । 
ग्रामिषेचनिकं द्रव्यं सर्वे त्रोपकल्यितं ॥ १३॥। 
प्रघ ते मच्रिणः सूतं सुमच्रं सुराद्धिताः । 
ऊचुरम्यागतानस्मान् राते वावद्येति वे ॥ १४ ॥ 
पए््ामो न दि रान्नानमुदितश्च दिवाकरः । 

परौवरात्यानिषेकश्य कुप्तो रामस्य धीमतः ॥ १५॥ 
इति तरेवमान्नप्रः प्रती्धारो मरीपतेः। 
ग्रत्रवीत् तानिद् वाकं सुमन्लो मचिसत्तमान् ॥ ९६॥। 
श्रयं पृच्छामि वचनात् सुमावुष्मतां नृपं । 

एनसंदूर्णनार्धिवमद्हमावेद्यामि वः ॥ ९७॥। 
इत्युक्ता्तःधुरद्रारमासाग्च स वरान्वितः । 
मुमन््लो नृपतिं सुप्रं मला भूयो व्यबोधयत् ॥ १८॥ 

त्रच्छेन्द्रापिपुरोगास्वां विबुधा विबुधोपम । 
शिवा बोधयत्वग्र कल्याणाय च मानद् ।॥) ११॥। 



प्रयोध्याकाप १२ 
गता मगवती शिरः िवमुधस्ितं । 
प्रतिवुध्यस्व रानर्पे धर्म त्यानि कारय ॥ २०॥ 

पुरोधसो मतिश्च पौपलानपद् नना; । 

दरिं तेऽमिकादति प्रतिवोदं नुपार्दति ॥ २१॥ 
तं तधा पुनरष्येत्य बोधतं नाधिः । 
मुमलं टःलरं तप्स्वरषत्निदूमत्रवीत् ॥ २२॥ 

सुमचर नावमुप्रोऽस्मि रामं तु निप्रमानप । 

र्ति एता दएरय : मुमच्रं पुनरन्वणात् ॥ २६॥ 

रति रत्नो वचः भ्रुवा मुमचस्वरितस्तदा । 

निर्तणामाघ् सं्रात्तस्तस्माद्राननिवेणनात् 1 २६॥ 

निष्क्रम्य चेव चरितो रममानपितुं तद । 

पथेन नवनाश्चन पौ हमगृर प्रति ॥ २५॥ 

नोप राथ प्रतिव्यकत्ुपागतः । 
प्रवन् वाच; कथयतां रामामिष्टवसंहिताः ॥ २६॥ 

ग्र रामो घौवरात्यं लप्स्यते पितुराज्ञया । 

श्ररो मरोत्सवोऽस्माकमय्ापं भविता धुरे ॥ २७॥ 

मृटत्तः ९९९५: सर्वमूतरिे एतः । 
गुव; किलास्माकमग् रामो भविष्यति ॥ २८॥ 

ग्ररोऽव्यानुगरदीताः स्मो यत् साधरुतनवत्सत्तः । 

पालपिष्यति नो रामः पिता पुत्रानिवौरसान् ॥ २१॥ 



रामायण 
इति तत्र ननौघस्य प्रणवन् वाचः समतततः । 
धयौ सुमन्नस्वरितो रममानपितुं गृष्धात् ॥ २०॥ 

ग्रासाद् रामस्य स वेरएमाप्रचयोपमं । 

गरममिर्वरमात्यानां प्रालम्बः समत्तंकृतं ॥ २५॥। 

मद्धाकवाद्रपिद्धितं वितर्दिशतणोमितं । 
काञ्चनप्रतिमेकाग्र मणिविद्रुमतोरेणं ॥ २२॥। 
रामोपवाच्छं च गनं मुक्ताद्ारविनूषितं । 
कृताद्दं चन्दनेन दद््ेरावतोपमं ॥ ३३॥। 

स वातियुक्ेन रथेन सारथित् 

तदागतः पौरननं प्रङर्षयन् । 
विवेश रामस्य गर मरन् 

मटन्द्रवेशमप्रतिमं चाज्ञया ॥ २४॥। 
त तत् समासाख मदरिमत् तदा 

नर्ण सतो मुमुदे मिवीच््य च । 
ग्रनेकरल्लाचितंमत्यल<म्तं 

गृरे वर्कस्य शचीपतेरिव ॥ २५॥ 
उपस्थितेमीगधसूतवन्द्मिस् 

तथेव वेतालिकसौषणशाप्किः । 
ग्रमिष्टवदिर्गुणतो नृपात्मननं 

समावतं दारपधं ददुरण सः ।॥ ३६॥। 



ग्रघोध्य।न।प* \\ 
स सप्रकलं वुषवल- तेर् 

विनीतवेशेर्वटरमिः मुर्नितं । 
विवे रामस्य मद्धात्मनो गृ 

मद्धोघमानं नृपम लः त्तमः ॥ ३७॥ 
सितो लीतमग्रङ्वर्चह 

मद्धाविमानप्रतिमं ननौधव। 

प्र५।५ 7; प्रविवेण तद्रे 
स रानपुत्रस्य नरेन्दसारधिः ॥ ३८६॥ 

रत्यार्षे शेम।५५ श्रपोध्याकाणएटे ग्राभिषेचनिकद्रव्योपन्नेपो 
नाम द्वादशः सर्गः ॥ 



२।५।९ण 

पा. 

त्नौघकीणीः सोऽतीत्य षट कल्नास्तस्य वेए्मनः । 
मुविनक्तां नतः कलनां सप्रमीमाससाद् द ॥ १॥। 

गुवनिः पुर्षे प्रासकार्मुकपाणिमिः । 
अप्रमा "दूनिरेका्ेतिमदिरत्तंकृतेः ।॥ २॥ 
नधा कञ्चुकिमिर्वृटः कापावाम्बरधारिभिः। 
नितामनदद्रिः खछ्यध्यकेवेच्रपाणिमिः ॥२॥। 
ते द्ृषटरैवागतं सृतं रामप्रिषचिकीर्षवः। 
सर्माय रामाच प्रणिपत्य न्यवद्वन् 1) 8॥। 
प्रवेवाग्ागतं तं तु द्रतमग्यर्चितं पितुः । 
रमः प्रवशधामर" सत्कृत्यात्वर्धमात्मनः ॥ ५॥ 

त तं धनदसंकाणशं सुघविष्ट स्वत्तंकृतं । 
ददूर्ण सतः सर्वा पड राङ्वास्तृते ॥ ६॥ 
वरादरुधिराभेन सुश्चच्णेन मद्धामुनं । 
मरनुलिप्तं मद्धाद्ेण चन्दनेन सुगन्धिना ॥ ५॥ 
वालव्यन घारिणएया सीतया पारे संस्यया । 
सपद्मा सेव्यमानं धरेव मधुसूदनं ॥ ८॥ 

तूणादित्यसदृशं प्रन्वत्लत्तमिव भरिया । 
ववन्दे राममन्येत्य सुमन्नो विनघान्वितः ॥। १॥ 



ग्रयोध्याकाणरं १० 
पृष्टा चेनं सुषं प्रद्धो विद्ठारंशभनारने । 

उवाचानतरमिदं मुमन््रो रा्रणासमे ॥ १०॥। 
कोणत्या सुप्रना देवी देवस्वां द्रष्टुमिच्छति । 
केकेयीसदधितो राम गम्यतां यदि रोचते ॥ ११॥ 
एवमुक्तः सुमत््रेण रामो रात्रीवत्तोचनः । 

शिरसा प्रतिगृच्छान्नां पितुः सातामधात्रवीत् ॥ ९२॥ 
सतिं देवश्च दैवी च समागम्य धरस्यरं । 

मम मन्लयतो ननं ौवर्त्यामिषेचनं ॥ ९३ ॥। 
धुवं म घतते माता कंको मत्प्रियेच्छ्या । 
ग्रैव मे पौवरात्यं प्रतिपादयितु स्ववं । \४॥ 
ननं रद्धेमि रनानं मत्कृते चरयत्यप्तौ । 

ग्र्वा सक्ता रान्ना मां प्रियं वक्तुमिच्छति ॥ ९५॥ 
पराटृणी परिषत् सति द्रतश्चाघं तधाविधः। 
घरवमसेव राना मां पीवरात्ये °मिषेत्यति ॥ १६॥ 
तस्माच्छ्ीघ्मदे ति + नगतीपतिं । 

टकं रद्धसि कक्या  गतत्वर ॥ १७॥ 
रति भर्तृवचः श्रुवा सीता वचनमन्रवीत् । 
गच्छार्थपुत्र पितरं द्रष्ट मातरमेव च ॥ १८॥। 
इत्युक्ता सान्नतिं कृचा रामं संप्रस्यितं तदा । 

ग्रादरारमनुवव्रान सीता मर्तृवशानुगा ॥ ९९॥ 
11. ४ 



१.५।५ 
तां निवर्त्यं ततौ रमो निर्णाम बरान्वितः । 
पितरे द्रषट्माद्भतः कैकेय्या सङित र; ॥ २०॥ 
विनिर्गत्य च तस्मात् स गृङादनुपममुतिः 
ददणीर्धि्ननं दारि स्थितं दूर्णनत्रालसं ॥ २५॥। 
स सवीनर्धिनो दृष्टा समेत्य प्रतिनन्य च । 
युक्तमेव रं रौष्यमाशौरे वरान्वितः ॥ २२॥ 
मुलततमिव चन्तूपि प्रमया मेघनादिनं । 
करेणुणि्ुकल्यश्च यक्तं पमवानिमिः ॥ २३॥ 
र्श्मुत्तं मगवान् स्वरं मघवानिव । 
तमार्क्छ ययी रामः प्रिया परमग्रा ल्वत्सन् ॥ २४॥ 

स तेन रघमुष्यन पर्तन्य्तमनादिना । 
विनिर्धवी स्वमवनात् पिताग्रादिव चन्द्रमाः ॥ २५॥ 
कत्रचामर्पाणिस्त प्रयातं लच्मणस्तदा । 

्रन्वाररोर देवेन्द्रमुपेन्र रव हर्षयन् ॥ २६॥। 
ततां इलारूलाणब्दस्तु मुहः तमपग्यत । 
दृष्टैव राममायातं रथेन रथिनां वरं ॥ २७॥ 
रषात् तेन त्ननौघन सरसा समुदीरितः । 
त शब्द् पृरधानार दिणोऽथ विदिशस्तथा ।। २८॥ 

्रदेर्षवद्रि पुरवासिमिर्मनिः 
समान्यम।- : प्रियणब्दवादिमिः। 



्रयोध्याकापरं 

कराग्रदृष्टिप्मितमापितेडितेर् 
ययी ननौषं प्रतियूत्रयन् शनेः ॥ २१९॥ 

इत्यार्षे रमापणे श्रषोध्याकाण्टे रमाद्छानं नाम 
जयोद्शः सर्गः ॥ 



श? रामाघणं 

1१४. 

प्रघ रामो रघगतः धृल्यमानः समतततः । 

पौरिरसतिमालामिरेनुगिः पपि तंप्थितेः ॥ \॥ 
्रुप्राव रामः एतशो वाचः पौरूननेरिताः। 
प्रात्मामिष्टवसंगुक्ताः पु्यश्रवणकीर्तनाः ॥ २॥ 
ग्र परज्ञा स्वपं दत्तां रामो रनीवलोचनः। 

स्वगुणोपार्नितां धम्यमतुलां प्राप्स्यति धियं ।। २॥ 
्ररैत्येष भ्रिषं पराप्रं पृथिव्यां वासवोपमः । 
रत्नः सकाणाद्रणवान् मानमर्दति राघवः ॥४॥ 
घदि नाम भः" शाना नः परित्निता । 

भूवि मोदाम तदा चधा स्वर्गनिवारि नः ॥ ५॥ 
पदि नः मुकृतं किञ्चिग्यदि दत्तं इतं पदि । 

फत्तेन तेन एानाप्रं रामो मवतु रृन्निता ॥ ६॥ 
न कृच्छरनीवी भविता न दःखी मुवि कञ्चन । 
पदि एता पौवरात्ये २१५०५ भेषेतत्यति ॥५॥ 
इति रमः प्रमा वाचः प्रृवन् पौरलनेरिताः। 
राना सुसंक्ष्टो नगाम भवनं पितुः ॥८॥ 
वातापनगताश्चेनं घात्तं पौरूननख्िषः । 

दद्रुः प्रणणंसुश्च स्वगुणिरनुरजिताः ॥ १॥ 
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पितामच््ाचरितं तथेव प्रपितामदधेः । 

प्रनुवतिष्यते वृत्तं रामो गुणगणान्वितः ॥ १०॥ 
पथा पितामद्धेनास्य वधं पित्रा च पालिताः । 
तधाधिकतरं रामः पात्लपिष्यति नो धुवं ॥ ११॥ 

ग्रलं च नोऽ भुक्तेन प्रियेरर्थेरतं च नः । 
तावग्ाव्यौवरात्यं रामोऽयं प्राप्रवानिति ॥ १२॥। 

शद्धो दि नः प्रियतरं कार्यमन्यन्न विग्यते । 

ामामिषेकादन्यत्न नावितादपि च प्रियात् ॥ ९६॥ 

चया धुत्रेण कौणल्या देवी नन्दतु राघव । 
प्ियमुटामवाप्रोतु सीता राम सद्ध चया ॥ ९४९ ॥ 
पौवरान्यमवाध्य चं पितरायाग्यमीप्ितं । 
नितामिचरः सुी राम दीर्घमागुरृवाप्रुदि ॥ \५॥ 
र्ति रामं तदा दृष्ट्रा ात्तं पित॒निवेणनं । 
नालवाताचनगता उचुः पौरननस्ियः ।। १६॥। 
ट्ताग्चान्याश्च विविधा उदासोनकयाः ्रुमाः । 
प्रएवन् रामो यवौ श्रोमांस्तदा शननिवेएनं ॥ १७॥। 

न तस्मात् पुरषः कश्चिन्न नारौ नरकु्नरात् । 

दृष्टं शक्रोत्यपाक्रषटरं न मनस्तदरुणिर्दःतं ॥ \८॥ 
स सर्वेषां दि वणीनां चतुणीमपि राषवः। 
प्राणेभ्योऽपि प्रियतरो बभूव गुणसागरः ॥ ९१ ॥ 



९९ रमाषणं 
त रानकुत्तमापाग्य मदन्द्रभवनोपमं । 

ग्रवतीर्प रात् तस्मात् प्रविवेण भिरा ज्वलन् ॥ २०॥ 
स सवी; तमतिक्रम्य कलना दणरघात्मनः। 
संनिवार्थ तनं सर्वं रामोऽतःपुरमाविग. ॥ २९॥ 

ततः प्रविष्टे पितुरतिकं तदा 

त्नः स सवीऽनुगतो नृपात्मते । 

चकाङ्क तस्येव विनिर्गमं पुनर् 
धधोदयं चन्द्रमस मद्धोद्धिः ॥ २९॥ 

इत्या शमाघणे श्रयोध्याकाणए्डे रमोपयानं नाम 
चतुरदणः सर्गः ॥ 



९४. 

स ददणीसने राम अ्रासीनं पितरं तदा । 
केकेध।स। --तं दीनं मुखेन परिशुष्यता ॥ १॥ 
त तस्य चरणौ धृव प्रणिपत्य कृताज्नलिः। 
ततो ववन्द प्रणतः केकेव्यास्तदनन्तरे ॥ २॥ 
सौमिभिरपि चान्पित्य पितुः पादावनन्तर । 

ववन्द धरमप्रीतः कैकेय्या विनयान्वितः ॥३॥। 

स्थितं संप्रधित दृष्ट्रा रामं दशरथो नपः। 
नाशक्रोद् प्रियं वक्तं प्रियं पुजमनागसं ॥ 8 ॥ 
मेत्युक्ता तु वचनं बाष्पवेगनढाकृतः । 
नाशक्रोत् परतो वक्तं नेनितं द्पितं सुतं ॥ ५॥। 
तमपूर्वं पितुष विकारं परिणद्धितः । 
रामोध्च्युदेगमाचद् पदा स्यृष्ैव पन्नगं ॥ ६॥। 
गरव्रसत्नेन्दरिवं दृष्ट्रा णोकसंतापविद्धुतते । 
निः श्रसत्तं यधा नागं दीर्घमु्तं च निःश्चसन् ।॥ ५॥ 
ऊर्मिमालिनमन्तोग्यं लोमितं सागरं घघ्रा । 
उचघ्लुतभिवादत्यमुकत। तमृषिं पथा ॥ ८॥ 
प्रनिमित्तं विकारं तं दृष्ट्रा रामः पितुस्तय । 

बनू संनुब्यतरः समुद्र रव पर्वणि ॥ ६॥ 



१ ५।।५५॥। 

चित्तयामास च तरा रामः पितुरिति रतः । 
किनिमित्तमवं रात्रा मां न शक्रोति वीत्तितुं ॥ ९०॥। 
उक्ता रामेति कस्माच्च नोत्तरं प्रतिपग्बते । 
कचिन्मघा नापकतमक्नानाल्नाघवेन वा ॥ ९१॥ 

गरन्यदा कोष मां दृष्ट्रा कुपितोऽपि प्रसीदति । 

ग्रस्याग्चेव तु मां दृष्ट्रा कनायासो ऽवमीद शः ॥ १२॥) 
स तदा पितुराषासमपूर्वे पितृवत्सलः । 
ष्टा संचितयामास तत् तटदिग्रमानसः ॥ १३॥। 

म दीन रव २)५१त विषष्वद्नस्ततः । 
ककेग्रीममिवीच्येवं रामो वचनमत्रवीत् ।॥ ९8।। 
दवि किन्नु मान्नानादधराटं मदोपतेः । 

विवविदनो दीनो पेन मां नामिमाषते ॥ ९५॥ 
णार मानसो वापि कचिदेनं न बाधते । 

सतापो वामिघातो वा दलम दि सदासुषं ॥ १६॥। 
कचित्न भरते किंचित् कुमारे पितृनन्दने । 

एत्र वाप्यकुणलं देवि मातुषु वा पुनः ॥ १७॥ 
कचिन्मया नापकृतमन्नानाग्येन वा पिता । 

कुपित ५।यचसत्व चं चेनं वे प्रताद्य ॥ ९८॥ 
पितर्बपरितषटे छि कृचा वा किच्िदुप्रिषं । 

नोत्सङे नीवितुं देवि ८५१८४वीमि ते ॥ ९१॥ 
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पतः शरोरस्योत्पत्तरस्य मे त्रीवित्तस्य च । 
कं नामाप्रियं तस्र कृचा तीवितुमुत्सद्धे ॥ २०॥ 

प्रभुः शरोरप्रभवः प्रियकृत्तिदा वरः । 
द्धित।नानुप दष्टा च प्रत्यत्नं देवतं पिता ॥ २१॥। 
अशु्॑५। बलं वित्तमाकादुदिः प्रियाणि च। 
पितेवाराधनीघोऽ्रे रैवतं दि पिता मदत् ॥ २२॥ 
निन्यश्च स्यात् कृतघ्रश्र धापो निरचत्तीकमाक् । 

मनसाप्यप्रिषं कृला पितुरस्य मद्ात्मनः ॥ २९॥ 
न किचित् परुषं कचचिद्मिमानात् पिता मम । 

्रटयाक्तों भवत्यावरं बरेनास्याक्रुलितं मनः । २४॥ 
एतदाचक्तव मे दवि प्राघातघ्चेन पृच्छतः । 
गरनिमित्तो विकारोऽयमपृव्रीऽ् मङोपतेः ॥ २५॥ 

ग्रे यस्य कृते राज्ञो 2५५४ पावकं । 

भयेयं विषं तीत्णं मन्तयमपि सागरे ॥ २६॥। 

धमीत्मना निवुत्तोऽग्च पित्रानेन चयापिवा । 
तवेव वचनाद्रेवि नाकार्घे विते मम ॥। २७॥ 
पथेव मे पिता धत्यस्मप्यम्ब तथेव मे । 
तस्मात् वमेव मां ब्रुङि घदरान्नोऽस्य चिकीर्षितं ॥ २८॥ 
कर्तव्यं प्रतित्ानीि न दि बल्याम्यदं मृषा । 
पतिः पृथिवी श्िचोषं नलनिधि्रतित् ॥ २१॥ 

11. 4 



रमाषणं 
स्वेरेष्वपि न तु ब्रूामनृतं क्रचिदप्यर । 
लमान्रवमनाप्र सा विदिवा सत्यवादिनं ॥ २०॥। 
उवाच वाक्यं ककधी मन्यरावाकाट्रषिता । 
पुरा दवातुरे वुदरे पित्रा ते रधुन. ॥६९॥। 

्रुरूपितेन प्रोतेन मच्छ दत्तं बदरं । 
मघायं पाचितस्तत्र मभरतस्यामिषेचनं ।॥ ३२॥ 

नव निवसनं चेव वषीणि दि चतुर्दश । 
ग्रव्येव च वया राम गन्तव्यं वचनात् पितुः ॥ ३३॥ 
वनवासं मुद्विए्य नव वषीणि घल्च च । 
यदि सत्यप्रतिज्ञं वं पितरं कर्तुमिच्छसि ॥ २४॥ 
ग्रात्मानमपि वा कर्तुं घदि सत्यं व्यवस्यति । 
सप्र सप्र च वषीणि ततो वर्नचरो भव । 
त्यक्ता शत्यं दिशं च्छेतां चीएानिननग्राधर्ः ॥ २५॥। 

ग्रतुकरमपि तदचस्तदानों 

धृतिमति स्वबतव्यपाप्रयात् । 

पितृवचननिपोगचनितोभसौ 
वनगमनं स तदाध्यवास्यत ॥) ९६॥। 

इत्यार्षे ९।- ।थपो श्रयोध्याकाणएटे रामवनगमनादेणो नाम 
पञ्चदशः सर्गः ॥ 



अयोध्य [नप ॥ ` ५७ 

‰ ४1. 

ग्रधेतदचनं श्रुचा केकेष्या समुदाखतं । 
स्मितं कृचा ततो राम इद् वचनमब्रवीत् ॥ १॥। 
एवमस्तु निवत्स्यामि वने चारनराधरः । 
चतुर्दणेव वषि प्रतिन्नां पातयन् पितुः ॥ २॥ 
उदं तु त्नातुमिच्छामि किमर्घे मां स्वयं गुरः । 

नाज्ञापयति विप्रव्यं प्रेष्वमात्मवणानुगं ॥ ३॥ 
मद्धाननुग्रद्धो म स्यादाक्नाप्तस्य म्धात्मना । 

मयि मृत्ये च पुत्रे च कि राज्नो देवि गौरवं ॥९।। 

देवतं दि प्रमुश्चेव पिता रात्रा गुरू मे । 
ग्रस्याज्नां शिरसा गच्छ करिष्यामि घथ्रात्य मां ॥५॥ 

न च मन्युस्वया कार्थस्तध्यं मे वदतो वचः । 
यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरेनगाधरः ॥ ६॥। 

गुरोरिष्टस्य विटषो धरमन्नस्य मात्मनः । 

पितुः पुचः कथं नाम न कुीन्मद्विधो वचः ॥ ५॥। 
व्यत्तीकं तु ममास्त्येकं द्हृदपं दद्धतीव पत् । 

भरतानमिषेकं राना घन्नाज्नापयति स्वयं ॥ ८॥ 

ग्रे दि राव्यं दारांश्च प्राणानिषटटान् धनानि च । 
स्वमेव प्रयच्छे भरतायामियाचितः ॥ १॥। 

4. 



श १५।५५॥ 
्रा्रे गुणवत तस्मे भरताय मद्धात्मने । 
न मेस्त्ययं ककपि पादौ सत्येन ति एपे ॥ १०॥ 

किं पुनर्मनुनेन्द्रेण स्वयं पित्रा निघोतितः। 
प्रदग्मां मरताघार्मपि तीवितमात्मनः ॥ \१॥ 

तराश्रासव रात्रानमात्मानमपि च स्वय । 
7गमिष्याम्यरमव्ेव सुषी भवतु मे पिता ॥ १२॥ 
गच्छन्वग् पुरादस्मात् शीघ्रं प्रनविर्रपेः । 
भरतं मातुलकुलाइपावर्तपितुं नराः ॥ १९॥ 
षोऽ समग्र गच्छामि वनवासं कृतक्षणः । 

पितुर्निोगात् कंकपि तव वा कृष्टमानसः ॥ \४॥ 
इति रमवचः श्रुचा केकयी कष्टमानसा । 
ग्रपरदूधाना प्रस्थाने वरघामापतं राघवं । १५॥। 

एवं मवतु यास्यति शीर प्रनवितिर्दपेः। 
भतं मातुलकुलाटपावर्तपितुं नाः ॥ १६॥ 
तव चदे मं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनं । 
राम तस्मादितोनरेव वनं वं गतुमर्दसि ॥ १७॥ 
न चामुत्सरते वत्तु स्ववं त्रोडान्वितो नृपः । 
मा तेऽत्र संशयोऽस्वन्यो मा मन्युं कुर् राघव ॥ ९८॥ 
धावत् वं न वनं पातः पुरदुस्माद्रविष्यसि । 
तावत्न ति पिता एम स्वास्थ्यं प्राप्स्यति टितः ॥ ११ ॥ 
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निमीतिते्नणो रात्रा भ्रुचेतदरा्णं वचः । 
केकेव्याः शदमानाया लुब्याया रमनिश्चयं । २०॥। 
सुदार्घं दा रुतोऽस्मीति वाकमुक्वा सुद्रःवितः । 
९७०२५१५९ ५५: णोकवाए.५।९६२ : ।। २१।। 

रमोधप्येवं वाक्कशया ककव्या परिपीरितः। 

करायेव दयः ताधुस्वरावान् वनमुग्यतः ॥ २२॥ 
तद्प्रियमतिक्ररे वाकं दद्यदारणं । 

श्रुचा न विव्यधे रामो वचनं चेद्मव्रवीत् ॥ २९॥ 
नादृमर्धपरो देवि न रान्येप्सर्न चानृती । 

सत्यवाक् प्रुटभावोऽस्मि कस्मान्मां परिणद्धमे ॥ २४॥ 
त् त्रापि मवेत् किचिच्छववं कर्तु ङितं मघा । 
कृतं तदिति विद्वि चं त्यक्ता प्राणानपि प्रिघान् ॥। २५॥। 

न चतो धर्मचरणादन्यदस्त्यधिकं भुवि । 
पितुरनिमोगकरणात् तस्माद्रेवि व्रनाम्यदते ।। २६॥ 
ग्रनुक्तोऽप्यत्र गुणा भवत्या वचनाद्दे । 

वने वत्स्यामि वित्नने नव वषीणि धश्च च ॥ २८॥ 
नूनं मपि न कल्याणं सभावयसि किञ्चन । 
पत् चवा भरतस्यार्थे राना विज्ञापितः स्वयं ॥ २८६॥। 

रष्टान् भोगान् प्रियान् रार“ धिता नीवितं प्रिषं । 
तवेव वचनाटग्यां भरताप मद्धात्मने ॥। २९॥ 



रामायण 
एत्रानं दःषितं कृवा पुरार्थे त्यलुव्यया । 
भ्रम्त्र किं नाम संप्राप्रं चया फत्ममभीप्सितं ।॥ २०॥ 
स्वयं मातरेमापृच्छ वदे परिदाय च । 
प्रगेव वनवासाय गच्छामि मुषिनी मव ॥ २१॥ 
भतः पाल्तयद्रात्यं प्रु्रूधच्च पप्रा नुप । 
तथा भवत्या कर्तव्यमेष धर्मः सनातनः ॥ २२॥ 
र्ति रामवचः श्रुचा शोकवाष्यपरिप्रतः । 
ईषत् सन्नोऽपि नृपतिर्नृपो मो्मुपागमत् । २२॥ 
श्रुचा चेवाप्रियाव्यानं राममातुस्तद्प्रिषं । 
ग्रलःपुरचरा नार्यः प्रदरेपभयणद्धिताः ॥ ३४॥ 
ग्रतां नान्यागमंस्तत्र कौणल्याघा निवेदितुं । 
केकयीवचनाद्रामं प्रतिषिद्रं घतत्रतं ॥ २५॥ 
निःसंत्तस्य पितुः पादौ गिरसा सोऽमिवाग्य दि । 
ग्रनाधीयाश्च क्कम्याः कृचा धादाभिवन्द्नं ॥ ९६॥। 

करृतान्निर्दणरषं केकयीं च प्रदृ्तिणं । | 
कृचा रामस्ततस्तस्मानिर्गाम गात् पितुः ॥ ३०॥। 
तं वाष्यपरिर्ढात्तौ लच्त्सणाः प्रूमत्तक्षणः । 
निर्गच्छत सुदर्धर्षमनुवत्रान पृष्ठत: ॥ २८॥ 
€ निवर्तपितं रामं वनवास. तीम । 
निश्चयनानुगच्छन तं ल्मः पृष्टतीऽन्वगात् ॥ ३९॥ 
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श्रामिपेचनिकं दरव्यं कृवा रमः प्रदत्तिणं । 
एनेर्तगाम सापि दृष्टं तत्रापि वारषन् ॥ ४०॥ 
तत् तद्विगणघन् इ; वं पितुरात्मविचोगनं । 
निष्करम्या्ःुरात् तस्मात् तं दृदर्ण पुनर्ननं ॥ ५॥ 
दृष्टा च म॒ स्मितमुवः प्रतिपत्य पार्तः । 
गाम चरितो द्रष्टं मातरं स्वनिवेशने ॥ ४२॥। 
द्ःवमत्त्गतं तस्य न कश्चिदरुुधे नः । 
लच्त्मणां वर्नपिवेकं धृतिपतयतचेतपसः ॥ ४२॥ 
न चस्य एानलच्मीं तां रन्यनाणोऽपकर्घति । 
लोककात्तस्य सौम्बवाच्छांतरए्मेरिवि पा ॥ ४४॥ 
न चापि धनसंपूषीं त्यत्तोऽस्य वसुंधरां । 
पतेरिव विमुक्तस्य लक्त्यते चित्तविक्रिया ॥ ४५।। 
मनपेव मद्ध टू: वमुद्ररन् धृतिमापिितः । 

गाम मातुस्तटूः वं स्वयं वेदपितुं गृहे ॥ 8६॥ 
तथेव रामः स्वननान् समागमे 

प्ररषयंस्तुष्टमना रषुद्रः। 
गाम तामर्धवित्तिमात्मनो 

विचित्तयन् मातुर निवेशनं ॥ ४॥। 
इत्यार्षे श़ामाघणे ग्रयोध्याकाएरे रमवनवापप्रतिन्ना 

नाम पोरणः सर्ग; ॥ 



३२ रामायणं 
षा, 

रामोऽथ दःवसंतप्तः श्रसत्निव भुनद्धमः । 
नरगाम सद्धितो भरारा कौणत्पाया निवेशनं ॥ ९॥ 

सोऽयर्यत् पुरपांस्तच्र वृद्धान् वर्पवरास्तघा । 
दाःस्थान् विनवस्ंपत्नान् विष्ठितान् मातुराक्नया ॥ २॥। 
तिः कृतान्नलिमिस्तच विवेणाप्रतिवारितः। 
प्रधमां राघवः कन्नां मातरं द्रषमातुर्ः ॥१॥ 

प्रविष्य प्रघमां कतां दितोघाघां ददुरण सः । 
तर च््ण।^ वेद्विटरषो वृद्रान् रानयुरस्कृतान् ॥ 8 ॥ 

ग्रमिवाग् स तान् सवान् दानिनिव तु चेतसा । 
विवेण मातुवनं रामम्वरितमानसः ॥ ५।॥। 
कणत्यापि तदा देवी परं नियममास्थिता । 

ग्रकरोत् प्रयता धृत्नां देवानां नियतत्रता ॥ ६॥। 

ग्राणंसती च धुजरस्य धोवरान्यामिषरचनं । 
सा ण्रक्ताम्बरपंवाता तत्या नान्यमानसा ॥। ७॥) 
प्रविए्य चैव चरितो रामो मातुनिविशनं । 
ददुरण मातरं तच देवागारे पतत्रतां ॥ ८॥ 
कृतान्नलिं दवपरां स्थितां मड़त्तवादिनी । 

्र्चमत्तीं पितेव देवांश्चानन्यमानसां ॥ ९ ॥ 
तामवेक््य ततो रामी ववन्द विनधान्विः ; । 



्रयोध्या।५ ` ३९ 

उवाच चेनामग्येत्य मोऽ र्मिति नन्दयन् ॥ १०॥ 
साथ दृष्टैव तनयं मातृनन्दनमागतं । 
ग्रन््रनन्दन्च वात्सल््याद्त्सं गौरिव वत्सत्ता ॥ १९॥ 

स मात्रा समगित्रेत्य परिप्क्तोऽमिनन्द्तिः । 

प्रनयामापत तां देवीमदितिं मघवानिव ॥ १२॥ 

तमुवाच तती दृष्टा कौशल्या प्रि्मात्मतं । 
प्रयोत्रवतती पुचस्य णिववदार्घमाशिषः ॥ १३॥। 
वृटरानां पुत्र सर्वेषां रातर्षीणिां मद्धात्मनां । 
्राप्र्छाुश्च कीतिं च धर्म च स्वकुत्तोचितं । ९8॥। 
पित्रामिसुष्टामचत्तामव्ययां धिप्रमाप्रुदि । 
दतामिच्नः भरिया यक्त: पितृन् नन्द्य पुरक ॥। १५।। 
सत्यप्रतिज्ञं पितरं पण्य राघव माचिरं । 

ग्र द्धि घां पिता रम चौवान्येऽमिषे्यति ॥ ९६॥। 

ट्वं ब्रुवाणां कौोणल्वयां रामो वचनमब्रवीत् । 

केकयीवाक्यसंतप् ईषदाकृतलचेतनः ॥ १५॥ 
ग्रम्ब्र न चं प्रनानासि मद्धद्यतनमागतं । 

तव टःलाघ मर्ते वेदेव्छा सतत्मणस्य च ॥ १८॥। 
केकेग्या तस्यार्धे र्यं रानामिषाचितः । 
सत्येन परिगृच्छादी तन चास्ये प्रतिप्रुत ॥ १६॥। 
भरताय मद्धारानो पौवरात्यं प्रदास्यति । 

11. 2) 



रामायणं 
मां पुनर्वनवासाय निोन्घति साम्प्रते ॥ २०॥ 
सोऽदे वत्स्यामि वप्रणि वने दैवि चतुर्दण । 
स्वाद्रनि दिवा भोतयानि फत्तमूत्तकृताणनः ॥ ९९॥। 
इति रामवचः भ्रुवा सा पपात तपस्विनां । 
कौणत्या इः वसंतच्रा निकृत्ता कदत्तीं यधा ॥ २२॥। 

स तां निपतितां दृष्ट्रा भूमौ मातरमातुरां । 
म उत्य।' चान्तं टःषितां गतचंतनां ।॥। २३॥) 

उपावृत्योत्ितां दीनां बरवामिव विद्छत्तां । 

ममार पाणिना शमः पांप्रुना परशिगुणितां ।। २४।। 
ग्रघ किचित् समाश्चस्य कोणत्या टःवमांद्टिता । 

उदीत्त्य रामं प्रोवाच वाष्यगदरद्या गिरा ॥ २५॥। 

निव राम यदि चं मे ् रापिधाः शोकवर्धनः । 
नैव चाद्धमिद्ं द्रःवं प्राप्रयां चद्धिषोगनं ।। २६॥। 

कमेव कि बन्ध्याघा दरः मवति पुत्रक । 
ग्रप्रनास्मीति न वीटृगिषटग््णनयतः ।। २७॥। 

न प्राप्रूर्वे कल्याणं मया पतिपर्यिद्धात् । 
ग्राणंसितं न सुचिरं वत्तोऽपि प्राप्रुयामिति । २८॥। 

तदच 2 फलमत मधा राम विचित्तितं । 
टःखानामेव पुजार विदधितात्यत्तमागिना ॥ २१९॥। 

पा बह्कन्यमनोक्नञानि वाचश्च ददयच्छिदिः । 



ग्रयोध्धान॥५. २५ 
मर्ष्येऽर सपत्नीनामवराणां वरा सती ॥ २०॥ 
रतोऽपि च टःबतरं मम राम भविष्यति । 

चपि संनिकिते तावदिषं मे राम विक्रिया ॥२९॥। 

प्रोपिते तु चपि व्य्तं नेव एक्वामि त्रीवितुं । 
ग्रा छि मां प्रीयते काचित् मम्यकु च परिवर्तते ॥ ३२॥ 

मवी टव तु ता दष्ट ककेयी वीक्त्य मत्कृते । 
मादे बद्धन्यनिषट्टानि वाचश्च केदयच्छद्ः ॥ ३२॥। 

मर्िप्े वत्तु केकम्यास्वपि राम वनं गते । 
नद्मक्छमिदं टः सोहुं पुत्रक नोत्सद्े ॥ १४॥ 
ग्रमेव मरणं मेऽस्तु को वाघी त्रीवितन म । 
अरस त्रातस्य वषीणि दण चाष्टौ च तेऽनघ ॥ ११॥ 
नपितानीक् काटुत्पा"चत्तो टःवपरिनपरं । 

निचमेरुपवासेख्च कर्षपत्या कल्तेवरं ॥ १६॥। 
टःवसेवर्धितो राम मया दःषितवा च्छि । 
निघमाश्रोपवासाश्च प्रे मघा वत्कृते कृताः ॥ २५॥ 

ते मेऽख विफत्तीमूता वनं मप्रस्यिः वपि । 
द्ःवौघेन धरिक्िन्न द्यं सोदतीव म । 
ट्वं वे परिक्तिन्नं नदीकूतलमिवाम्भसा ॥ २८॥। 

ममेव ननं मरणं न वियते 
न चावकाशोस्ति मन्ये क्रचित् । 

3. 



२६ रामाघणं 
प्रतव्छ णोकाएनिकृत्तनीवितां 

परदत्तकोऽग्रेव न मां प्रकर्पति ॥ ३१॥ 
पदि ककात्त मरणं स्वयेच्छया 

लमेत कथिद्रडट्ःलकर्षितः। 
भवेघमग्रेव वितीविता ध्रुवं 

सुट्रःखिता राम विनाकृता चया ॥ ४०॥ 
टृ च नूनं ददं सुसंितं 

ममाघसं घच्छतधा न दधते । 
चपेवमुक्ता च न चन्मृता चद 

ध्रुवे हि मृत्युर्मम नेव विग्यते ॥ ४९॥ 

इद हि इः तदतीव घन्मया 
सुद्र त्रप धवा तपः । 

प्रसादिता च्च ६१त।शब। मघा 

निरर्थकं पुत्र मुरद्विनरषभाः ॥ ४२॥ 
भृएमसुवमवाप्य तत् तु सा 

नुपमक््िषी वित्लाप इःखिता । 
व्यतनिनममिवीच्त्य राघवं 

मुतमिव बड्मवेच्त्य किन्नर ॥ ४३ ॥। 

इत्यार्षे रामायणे श्रयोध्याके। ८ कौशल्यावित्तापो 
नाम सप्रदशः सर्गः ॥ 



ग्रघोध्यात।५* ८ 

१ \ ||]. 

पुनरेव तु टःवाती कौशल्या रममन्रवीत् । 
न श्रोतव्यं चया राम पितुः कामवतो वचः ॥ ९॥ 

दैव वस किं तेऽसौ राना वृद्रः करिष्यति । 
न गन्तव्यं चया राम नीवीं मां पदोच्छसि ॥ २॥ 

तथा तामातुरां दृष्टा कौणत्वां राममातरं । 
उवाच तच्मणः प्रीमांस्तत् कातपटरणं वचः ॥३॥ 

न रोचते ममाप्येतदार्पे घद्राघवो वनं । 

त्यक्ता रन्यमितो गच्छेत् सखौवाव' न प्रचोदितः ॥ 8॥। 

विपरीतमतिवृद्रः खोतितः कामत्तनात्सः। 

राता किमिति न ब्रूचात् केक्या वणमागतः ॥ ५॥ 
नापराधं हि पश्यामि न दोषमणुमघ्यस । 
रामस्य पेन रत्नावं रटानिवीस्यते वनं ॥ ६॥ 
न च पणए्यामि तं लोके ग्रोऽस्य दोष्ठुद्ष्टेरेत् | 
ग्रमिोऽच्यनमिल्िग्धो निरमिचरस्य धीमतः ॥ ०॥ 
देवसच्ं मृदं दातं एिपूणामपि वत्सलं । 
ग्रवे्माणः को धर्म त्यतेत् पुच्रमकारणं ॥ ८॥ 
पुनबीत्स्य बुदटस्य स्लीतितस्य विशेषतः । 
कः कु्यीद्रचनं तस्य रानधमीर्धविद्रधः ॥ \॥ 



२द् रामायण 
वदेव न त्नानाति कश्चिदर्धमिमं नरः । 
नावेव मया सार्धमात्मस्पं कुर् णासनं ॥ १०॥। 
मत्ये त मपि पार्स रात्यप्राप्यर्धमुगते । 
ग्रौवरान्यामिष्रेकस्य विघातं कः करिष्यति ॥ ११।। 

निर्मनुप्यामयोध्यां दि कुं राम णिते: णरैः । 
पावरात्यविघातं ते घः कुर्वति नुपान्नघा ॥ १२॥ 
भरृतस्यापिवा पन्नं घा गृक्णीयादचेतनः । 
नं प्रापमरमन्नैव प्रषयामि चमन्तपं ।। १३॥। 
नाघमय् नमाक्रात्वस्तेनौ दर्णष राघव । 
नमी क्करमो राम स्तोकेन परिमियत ॥ १४॥ 
क्रक्रग्या निवतं रात्रा भदितोऽग्व भविष्यति । 

चा तस्य विमित्नस्य श्रोतव्यं न क्रञ्चन ॥ ९५॥। 
क द्धि प्र्म समाधित्य वामसी त्यत्तुमिच्छतिः । 
विग्रदोऽपरं कृतांसनन चवा सद्ध मापि च ॥ १६॥। 

कात्य णक्तिः थियं दतुं भरताघ बलादिव । 
प्रविविनति रामोऽपे पदि दाप्रं दताणनं ॥ १७॥। 

वूर्वमव ततो देवि प्रविष्र विद्वि मामपि । 
सर्वभावानुरक्तोऽस्मि रामं भ्रातरमग्नं ।॥ ९८॥ 
ग्राचुधं तेन सत्येन धादौ चेवात्तमे तव । 
ग्र पए्यत्त मे वीयं सर्वणो पपि मानवाः ॥ ११॥। 



ग्रघोध्यावै ५. र 

रमाज्ना दःवणएल्यमिममन्योटरामि ते । 

इत्येतद्वचनं श्रुता त्च््मणस्य मद्धात्मनः ॥ २०॥ 
यवाच रामं कोणल्या दःवशोकपगिप्रता । 
प्रातुस्त वचनं रम रुतं भक्तिमतो दितं ॥ २१॥। 
एतदेव विमृश्याग्रु क्रियतां पदि रचत । 

न मे सपत्या वचनाद्रनं गतुमिद्धार्दमि ॥ २२॥ 
ग्रोकपावकसंतप्रां मामुत्सुत्यारिकर्घा । 
परमे च घदि धर्मन्न पौराणमन्वेतरः ॥ २३॥ 
्रधूप मामिरृस्यस्वं चर धर्ममनुत्तमं \ 

पुरा त निधागादि क्रः परपुरंनयः ॥ २४॥ 
ग्रातुन् र्रौन सापल्यान् रात्यं चाप दिवौकमां । 

ररत ननन पुत्र स्वगृदधे निघतां वसन् ॥ २५॥ 
परेण तपसा वृक्तः काए्पखिदिवं गतः । 

यथव राता पृत्यस्त तघ्रामपि पुत्रक ॥ २६॥ 

ममाप्यतस्त वचनान्न गत्तव्यमितो वनं । 

न चेव चदिरानाद नवेयमिति मे मतिः ॥ २७॥ 

ममाप्यये्नया शिम न वनं गतुमर्दपि । 
गत्व्यं यदि चावश्यं मेव सरिता त्रन ॥ २८॥ 
चया रि सद्म प्रेयस्तणानामपि मत्तं । 
पदिवा मां परित्यत्य वनं पास्यति पत्रक ॥ २१॥ 



9 रामायण 
तितोऽद प्रायमाणिष्ये न रि श्यामि तीवितुं । 
मानृद्धा निरषं घोरं तनावाप्स्यसि कल्मपरं ॥ २०॥ 
त्रद्छणापमिवाकस्मात् समुद्रः सरितां पतिः। 
वित्तपतीं तथा दीनां कौणल्यां टृःवमूर्हितां ॥ १९॥ 
उवाच रामो धममीत्मा वचनं धर्मसंदितं । 

हि 

नाम्ति क्तिः पितुवीकं समतिक्रमिट मम ॥ २२॥ 
प्रसाद घां शिरसा करिष्य वचनं पितुः । 
न वल्तवेतन्मयेकेन क्रियते पितृणासनं ।। १३॥ 
ग्ररण्पवासः साधूनां विशेषेण प्रणस्यते । 

रद् चम कथयतां त्राद्णान परिपुतं ॥ ९४ ॥ 
पुरा कृतं पितवचो वघान्येरपि साधुमिः। 
तामदण्ेन रामेण ननन्याः किल धीमता ॥ १५॥। 
गिरणं परगरुना क्रटरस्य पितुराज्ञया । 
काएटुनापि च सिदरेन वनाग्रमनिवासिना ॥ ३६॥ 
मदर्पिणा गर्विणस्ता तथेव पितुरान्ञा । 
रस्माकं पुर्वकश्नापि षनदिः पितुराज्ञा ॥ १५॥ 
मूतलं सगरप्यर्मद्धान् सच्चधः कृतः । 
तदेतन्न मेकन क्रियते पितशातनं ॥ ९८॥ 
राणो ङि नमिः सद्ि्गतो मगीथनुगम्पते । 
करिष्ये वचनं तस्मात् पितुरम्ब प्रसीद मे ॥ ९१ ॥ 



ग्र्ोध्याकाणगं ४१ 
पितुं वचनं कुर्वन् न कश्चिन्न प्रणस्यते । 
रत्येवमुक्ता कोणल्यां रामो लक्त्सणमव्रवात् ॥ ४०॥ 
तरानामि लक्समणादे त मत्तिभावमनुत्तमं । 
मटूर्धमपि ते प्राणा य्रपित्रानामि तक्त्मणा | ९९॥। 
ट्रवग्रल्ये चवित्नानात् संघटयसि मे पुनः । 
तदेव तावृःलं मे यदसौ मत्कृते नुपः ॥ ४२॥ 
टःवेन मद्धताविष्टः णते मांद्धमुपागतः। 
केक्या शीस्वमावेन पातितो धर्मसंके । २॥। 
ग्रो कृच्छ्रम दटरःवं चत् पाप्रं कतुमिच्छसि । 

धरामिकस्यम पितुः कोऽन्यो माद्रणो रत्यलिषप्तया ॥ 88 ॥ 
उत्क्रम्य णशाषनं तवेत मर्वत्तोकविगरितः । 

मामूत॒ स कालः सौमित्रे प्दद्रं शासनं पितुः ॥ ९५॥ 
उच्छं समतिक्रम्य म॒द्रूतमपि नीवितुं । 
नानिप्रा्रमनिन्नाष ममेवं वत्तमदसि । 8६॥ 

साधु ल्म संशाम्य मम चदिच्छसि प्रिपरं । 
धमे स्थितिः परो त्तामो धमी धारवते धृतः ॥ ४०॥ 
न च धमी धृतो मरय पितुराराधनादरते । 

करिष्यामीति संग्ुत्य तदृ पितृणासनं .॥ ४८॥ 
न कुयी यदि सौमित्रे सर्वधेव धिगस्तु मां । 
मोदे न शक्रोमि पितुर्निोगं नानुवरतितुं ॥ 8१ ॥ 

11. 



रामाघणं 
पितुर्छन॒मतं तन्मेकंकेष्या समुदीरितं । 
तदेतामुत्सुनानापीं चत्रविग्याकुलां मतिं ॥ ५०॥ 
धर्ममाप्रित्य सदरुदिमनुवर्तितुमर्कपि । 
इत्युक्ता वचनं रामो लक्सं तच्मिवरधनं ॥५१९॥ 
उवाच मूः कौणल्यां प्रा्सिः शिरसा नतः । 

ग्रनुनानीद्धि मां दवि करिष्ये एास्तनं पितुः ॥ ५६॥ 

शापितासि मम प्राणः पुनरागमनन च । 
तीरणप्रतिन्नः कुशली पादौ द्रच्यामि ते पुनः । 
गच्छेयं चदनुक्तातो निर्व्यलीकेन चेतसा ॥५९॥। 

प्रणो काद देवि न रृत्यकारृणात् 

परित्यनेपं सुकृतन ते णपे । 
ग्रट्+ थे मरत्तोकनरीविते 

वृणोमि धर्म न मङ्ीमधर्मतः ॥ ५४॥ 
प्रसादये घां शिरसा घतत्रत 

प्रतीद् मे कर्तुमविघ्रमर्पि । 
वनं गमिष्यामि ^ धान्नधा छदे 

प्रदेव्छनन्नां शिरसा नतस्य मे ॥५५॥ 

प्रसादयन् नरवृषभः त मातरं 

बङ्कतवान् निगमिषुरेव दाएठकं । 

प्रधात्मनं भृणमिति वादिनि तदा 



ग्रयोध्या।१.' 

चकार मा कूदि तनन पुनः पुनः ॥ ५६॥ 

इत्यार्षे ए़मापणे श्रयोध्याकाणएटे कौ१९२९८५। 
नाम श्रष्ादणः सर्गः ॥ 



88 रामायणं 
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इत्युक्ता मातरं रामो भूयो तक्मणमव्रवीत् । 
दृष्ट्रा चेव सामर्षं निःशरसत्तमिवोरगं ।॥ ९॥। 
योऽयं मद्मिघकार्थे तव लकत्मण सं्रमः। 
तमवार्दति कर्तुं चं मत्प्रस्यानाव संरमं ॥ २॥ 

परस्या ममागिषकार्धे मनो विघरितप्यते । 
मातामंसा वधा भूवः शद्ूत न तधा कुर् ।॥२॥। 

न बुद्विपुर्व >॥८।०८।८॥ ॥ ॥ मातृनन्द्न । 

कृतपृर्वमरं वीर स्मरामि क्चिद्प्रियं । 8॥। 
तस्माच्छट्राकृतं टरःवं मुद्घ्तमपि लच्माण । 
उपेलितुमणशत्तोऽ स्मि तोवित्तन द्धि त णप ॥ ५॥ 
मिथ्यावचनमीरृश्च सत्यधर्मपरायणः । 
पिता मे निर्भषस्वस्तु मपि लच्मण निर्गत ॥ ६॥ 
तस्यापि च भवच्छ्ङ्ा कदाचिन्मपि त्तच्मण । 

गच्छन्न वति सा चापि शद्धा माभून्मद्धोपते : ॥ ५॥। 
ग्रन्षिकामित्तापं च मुश्चेमं मम तच्मण । 

सप्रत्मेवाद्धमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरात् ॥ ८॥। 
मपि चीरीनिन धर नटामएटत्तधारिणि । 

गते ऽरण्यं च केकय्या भविष्यति मनः मुं ॥ ६॥ 



ग्रघाध्याकाएर १५ 

मपि प्रत्रतिते दवीं कृतकृत्यं सुनिर्वृतं । 
ग्ात्मानम मनानातु पितुश्रानुए्षमस्तु मे ॥ १०॥ 
वं मे निश्चिता बुदिर्मनश्रापि समाद्ितं । 
न विलम्बितुमिच्छामि मुद्र्तमपि किंचित् ॥ ११॥ 
काणं त कृतातोऽच द्रष्टव्यो मदिवासने । 
पोवरात्यामिषेकस्य तथेवास्य विनिग्ररे ॥ १२॥। 
ककयी तु प्रकृत्यैव तदा मां प्रति वत्सना । 
सत्परं मत्यरिपीरार्घे वला्िवेन मोदधिता ॥ \१॥ 
तट्र्तं परं प्रन तत् कृतातकृतं स्मर । 

नित्यं मातृषु मे प्रीतिरविणेषेण लत्त्मा ॥ १8॥ 
सवातामविरषेण तासामपि तधा मपि । 
ग्रनु्तपूर्व ककग्या घटत परुषं रषा ॥ ९५॥ 
कं प्रकृनिकल्यागी रनर्षिकृलना मलौ । 
्रू्ादि प्राकृतस््रीव मां तवा पितुसंनिधौ ॥ ९६॥ 
दवं स्वभावतंसिदरमचित्यमिति मे मतिः! 

तन्नूनं पतितं मूर्धि मम भाग्यप्निात् ॥ \७॥ 
क्च देवेन सौमित्रे योदुमुत्सङेत सङ् । 
पस्येद्धे निप्ररोपाघो न कथन्न विग्रत ॥ ९८॥ 

मुषट्रःवमवोटगलामालाममवामवाः । 
नृणां भवति दैवेन न भवति च लकमण ॥ ११॥ 



+ रमाणं 
ग्रवश्यं भावि व्यतनं ममेतदिति पर्यतः । 
त्यादतेऽप्यमिषेके मे धरितापो न विग्यते ॥ २०॥ 
नस्मात् चमपि मे बुद्रिमनुवर्तितुमर्ईसि । 
प्रतिसंस्तम्भयात्मानं मा च णोके मनः कृथाः ॥ ९९॥ 

न लच्मणास्मिन् मम एृत्यक्प्र 

माता घवीवस्यनिरङ्नीषा । 

न चेव राना विशडुनीपो 
दवं हि कोऽतिक्रमितुं समर्धः । २९॥ 

इत्या रामाया श्रयोध्याकाएटे सष्११॥- नथ 
नाम एकोनविंशः सर्गः ॥ 



म्पाध्यान।. ९ 

‰ १. 

र्ति ब्रुवति एमे त॒ लच्मणाऽधोमुषः स्थितः । 

द्ःलामर्पपरीतात्मा दध्मौ विषघ्मुतत्तोचनः ॥ ९॥ 
स बदरा भ्रूकुरीं रोषादुवोर्मधये नरषमः । 
निःग्र्रास मद्धासप्री वित्तस्य रव रोपितः ॥ २॥ 
रषितस्य च तस्यासीदरकुगरोकुटिलतं मुषं । 
्रटस्येव मृगिन्द्रस्य दर्परं मूरितेनसः ॥२॥ 
विनिर्धूषाग्ररस्तं च प्रमित्न रव कुत्नर्; । 
तिगधं च सेत्रच्य शिरः संकल्य्य चासकृत् ॥ ४॥ 
वटुं परिस्पणन् रोषाच्छरमर्मविदारणं । 

सरम्भामपषतामरात्तस्ततौ ्रातरमन्रवीत् ॥५॥ 
ग्रस्थाने संग्रमो यस्य तातोऽप्रं गमनं प्रति । 
धर्मत्तोपमपादेव लोकवाद्भयेन च ॥ ६॥ 
कथं रोटृणसंग्रात्तस्वद्विधो वत्तमर्ति । 

न्तीवं वाकमणौरीरं णौरीर्: ्त्रियान्वय; ॥ ५॥। 
तेनः लां स^शल्म्यः संभ्रमं त्यततुमर्ति । 
त्कतीवा दि देवमेवेकं प्रशंसति न पौर्षं ॥ ८॥ 
प्रतोपमपि शक्रोमि व्यसनायाग्युपागतं । 
देवं पुरुषकारेण प्रतिरोदुमर्िम ॥ १॥ 



एद रामाघणं 
केकयो च नरेन्द्रं च कस्मच्छ्ट्कमौ न णद्ुते । 
तयोर्न प्रतिकर्तव्यं कस्मात् पादानुवन्धयोः ॥। १०॥। 
ध्ीन्नुपायाः सत्यन्ये कुणेः परिच्तताः । 
तरुपपिरर्थसि दरी धर्मे चतितुमर्कति ॥ ५५॥ 
गदिवार्च स्वघं करतुं घमेवं न व्यवस्यसि । 
मां निघरुडक्व करिष्यथ दे वचनं व्रदृनतरं ॥ १२॥। 

न्ताकविदिष्टमुत्सृत्य तस्माल्लोकप्रिपं कुर् । 
पद्ध नुद्िमाङाऽवमीद्रर स्वामुपागतः ॥ \३॥। 

मोऽपि धमी मम दरेष्यो पत्प्रसद्गादरिम्छसे । 
न्तीहारणाणण्ण सत्यं केकय्याः कवत्तं प्रियं ॥ ५8 ॥ 
एतत् कारवे नरेन्द्रेण कामतो न तु धर्मतः । 
ग्रमिपत्यानिप्रकं ते धुन: प्रत्यवगृक्तता ॥ ५५॥। 
तत्प्रति कृत चञ्च किल्विषं नोपन्बत । 

लुद्रायाः पापमावायाः प्रहिषल््या विपतः ॥ ९६॥। 
करकन्या वचनं लुदरे नैव चं कर्तुमरसि । 
गीवरान्यामिषेके च चाभु" ।नन््य धर्मत; । १७॥। 
कथं नाम स्थितो धर्मे कुयात् तदनुतं नृपः । 
धापा बरद र्नो दैवेनापि कृता पदि ॥ १८॥ 
तधापि मोक्ञषणीषोऽधी नेव वुदिमतां भवत् । 
विक्लवो रीनर्वपिी घः स दैवमनुवर्मते ॥ १६॥। 



ग्रयोध्याकाणरं #॥ 
भरविल्नच, तेत्स्वी न र वमनुवर्तते । 
टवं धुकपकारिण घतते पोऽतिवर्तितुं ॥ २०॥ 
न म दवविपन्नात्मा कदाचिदपि सीदति । 
तोकः पयतु कृत्स्ोऽन्र रैवपीर्पयोरिद् ॥ २१॥ 
ग्रत कार्यसंसिदरौ घनुत्यातुं चमिच्छ्मि । 
ग्र्र मत्यीरृषदधतं देवं परएवतु मानवाः ॥ २२॥' 
तव रन्यविघाताप प्रतापं समुपागतं । 
निरद्कणमिवोदरामं गनरं मदवन्तोत्कटे ॥ २३॥ 
प्रतीपमागतं दवं पर्येण निवतने 1 
न्ताकपात्ताः २ रशं मोवात्यामिपेचनं । २४॥ 

प्रतितं न णास्ते किमुतिको नरापिपः। 

प्रद हत्स्यामि पापानां कंकव्याश्च नुप्रस्य च ॥२५॥ 
प्रमिधकविघातिन पुच्रत्यापव्तने । 
वर्विवा्त।९े मिग राम समरित; ॥ २६॥। 
प्रदर विवासशधष्यामि तानवाव्य वलादितिः। 

परतीपमपि टरःवाष नेद् दूवमुपागतं ॥ २०॥ 
प्रभविष्यति एम लां मत्पा्पपरादतं । 
ऋटवर्पसरेखराते प्रनापालमनुत्तमं ॥ ९८॥ 
्ार्पुत्राः करिष्यति वनवासं गत चयि । 
पवार्षिव॒त्तेन वनवासो विधीयते ॥ २६ ॥ 

11. | 



रार ।धषा। 
तरेते विनिन्निष्य रान्यं वयसि निर्गते । 
स चं किमर्धे धर्मज्ञ धर्मत्ोपविणदुया ॥ ३०॥ 
क्रकय्या वचनादर्म् स्वरात्यं त्यत्तृमिच्छमि । 
प्रति्नानामि ते सत्यं मा भूवं वीरत्तोकमाक् ॥। २१॥। 
पदि प्रतीपं दवं ते न विदधन्यामुपागतं । 
फल्तमेवास्य देवस्य प्रतीपस्य निवतते ।॥। २२॥। 
तवेव तेनसेच्छामि दवं लोकानिवर्तितिं । 
ग्रविपव्छतमं तोके वियत म न किञ्चन ॥ ९३॥ 
चदर्घमुत्क्ते चैकः परिवतपितं गत् । 
मङ्नेरमिपिच्यस्व ततस्तं निर्वृतो भव । ३४ ॥\ 
ग्रलमेको मद्धोपाल मद्धो धारपितुं वत्तात् । 
न णोभार्धमिमौ वाद्र् न धनुमूषणाय मे ॥ ३५॥ 
नारि चन्धनार्धे मे न णराः स्तम्मद्धेतवः । 
ग्रमि्द्मनार्धे मे सर्वमेतच्चतुष्टयं ।। २६॥ 
न चार्धमनिकाद्धयं घणः णचचुवध मम । 
ग्रमिना तीच्णधारेण विगुच्चतितवर्चसा । २५॥ 
प्रगृद्धतिन कः गक्तो वज्रेणापि सद्ाष्टरवे । 

वदधाराता मरस्य पततु नर्राणयः ॥ २८।। 
प्रावृटरकाते समागम्य विग्युतेव समाद्धताः । 
वदनिष्येषनिप्िषेर्गदहना इश्चरावद्धा ॥ २१॥। 



प्रयोध्याकाएयं ५१ 
पत्यश्ररधमातदवर्मरी भवतु सर्वणः । 
वटरगोधाङ्तिचराणे प्रगृद्धोणरासने ।। ०॥ 

स्थिते मपि धनप्यापौ कोऽत्रियं ते करिष्यति । 
ग्रभ्यस्तान् विविधान् कात्ते निणितान रृधिराणनान् ॥४९।। 

विप्रमा्याम्यरे वाणान् नुवात्निगनरमर्मसु । 
ग्रत्र मञछखप्रमावस्य प्रभावः प्रभविष्यति ॥ ४२॥। 

रत््ाप्रमुतां कत प्रमु च तव प्रमो । 
ग्र चन्दृनसाराणां कगरूरामाचनस्य च । 8२ ॥ 

वमनां च विमोन्नस्य सुद्छदां धृनननस्य च । 
ग्रमिररयाविमौ वराद रात्रन् कर्म करिष्यतः । ९ ॥ 

तद्रूक्ि कोऽ ् रैव विवुत्यतां मया 
तचार पटेन प्रायण: मुकन्ननिः । 

पथा तवेयं वसुधा वणे मवेन् । 

तथ्राव्य मां शापि तवास्मि किंकरः । ४५॥। 
इति स्म मन्युं परिगव्छ पौरुषं 

स लच््सणो रामममिप्रसादषन् । 

उवाच मूयोऽपि पितुर्विनिग्रते 
तस्व रामेष ममाव्य निश्चयः ॥ ४६॥। 

इति वचनमुारमर्थयुततं 
तदमिस्मीच्य तु त्तत््मणस्य रामः । 

क 
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मधुरतरमुवाच गात्तिवु 
परिकुपितं पितं प्रति प्रतीतः ॥ ४५॥ 

इत्यार्षे माय ग्रयोध्वाकाणएठे लच्मणसंरम्भो 
नाम विणः सर्गः ॥ 
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भलया रामस्य सव्यं चचां पितरे प्रात । 

्नच्ना : मानुनयिवीकवेः णमवामाम राघवः ॥ १।॥। 
मौमित्र नतदाश्र्ये मत्तया घत् मिच्छसि । 
व्रसनाविसंमग्रमुद्रतु मां वरलादिव ॥ २॥ 
पवणालस्तु धरमीत्मा सत्यत्रतपराषणः। 
धावा नानृतीकर्तृ न्याग्मो लोकगुरर्मया ॥ २॥ 
मत्यप्रतित्ं कृवा त पितं धमवत्सलं । 
परावां कार्तिमवाष्स्यामि प्रत्य चङ् च णाश्रतों ।॥ ९। 
यद् वस्ति मवि म्रदो मत्तिता तव त्च्त्मा । 

नना निवलवतां वं पाप्वुदि समुत्यितां ॥ ५॥ 
परमात्मनः प्रतवतः कृतन्नस्य मद्धात्मनः। 

पतुरस्याप्रवयं कलु नच्छामि मनसाप्य ।। ६॥\ 

पदाच्छ्मि प्रिवं कलु मम नित्यमनाप्सितं । 

तता मपि गते मत्ता प्रुभरष्यो नुपरतिस्वया ।॥ ५॥ 
निर्व्यलाकेन मनमा प्रत्यत्नं दवतं घा । 
एवमेव परं कामं णनितः कर्तुमर्ेसि ॥ ८॥ 
प्रा मां प्रति नोत्कटा कराति वसुधाधिपः । 
नघा ण्रुध्रपितव्योऽसौ चा मपि विनिगते ॥ १॥। 



१६९ १ ५।५५। 

रधा तधा न तच्येवर्वनवासं गते मपि । 
मातरश्राविरेपेण परुषया; ५६४ श्वा ॥ १०॥ 
भरतश्चापि धर्मत्मा द्र्टव्यो° मिव चवा । 

परगिपाल्यश्न घनेन मम प्रियचिकोर्पणा ॥ १९॥ 
दमां धर्मपुरं गर्वामिदैः वच्त्यामि सत्त्मण । 

7 रान्यधुरं वद्ध ॥ १९॥। 
रत्युनवचनं रामं तरभा तलकत्सणस्तदा । 

गरव्रकम्यं स्थितं धम धुरंद्रमिवानुन्ः ॥ \६॥। 

त्नोकनाघ् गतिया ते सा ममापि भविष्यति । 
वन वत्स्वाम्बदेमपि ग्रधरूधानिरतस्तव ॥ ५8॥। 

चया त्यक्तामङ्मपि परत्य पुरौमिमां । 
चटृते न हि वस्तुं म स्वर्गीऽपि रमत मनः ॥ १५॥ 

गरच्प्ति मपि ति मेधो मत्तंऽचं वीर् मामिति। 

नलो मामनुगच्छतं न निषेदरुमिदारेसि ॥ \६॥ 

वन निवस्तस्त रदे नानावनविचारिणः ) 

ग्रादरिष्वामि पुष्पाणि स्वाद्रल्यपि फलान्यद् ॥ १०॥ 

सद्धायस्त भविष्यामि टर्गेपु विषमेषु च । 

ग्राज्नाकरस्ते भृत्याऽद भविष्यामि मरावने ॥ ९८६॥ 

सर्वमावानुरकतं मां न "ित्यतु “सैति । 
ध्य मामार्धपुत चं पूत्यश्रासि गुरु मे ॥ ११॥ 
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पानोषमाररप्यामि पुष्यमूत्तफल्वानि च । 

साधयिष्यामि चाधारं वनेपु वसतः प्रभां ।॥ २०॥ 
ग्रनुनानीह्ि मामार्प निश्चितं धर्मवत्सन्त । 
ग्रनुगन्तुं कृतमतिं कृनत्नं शरणागतं ॥ २१॥। 

न निवतनिः व्योऽक् सवघा घुनन्द्न । 
न द्धि राम चया त्यक्तो नोवेयमिति मे मतिः ॥ २२॥ 

न निव्नपितुं एका वुद्रिरेपा मम स्थिरा । 
म मवाननुत्रानातु ममानुगमनं वने ॥ २३ 
मा०नुनांतो वर्विपरं न्मणेन प्रणस्विना । 
वाएमित्यत्रवाद्रामो लन्मणं भ्रातवत्सन्तं ॥ २४॥ 

सद पास्यामि सौमित्रे धार गदधनं चनं । 

भवान् द परमो वन्धुः सवा भक्ताः प्रियश्च म ॥ २५॥ 
तधा तु रामं गमने धृतव्रतं 

समाय देवां दती मृणातु । 
उव्राच भूयो दूयन तप्यता 

मुवोचिता द्रःवपरता भणं ॥ २६॥ 

रत्यां १।- 14 (1 ग्रघोध् च| ए८ तनच्मणानुनयो 

नाम एकविंशः सर्गः ॥ 
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यदि धर्म पुरस्कृत्य पुत्र वर्तितुमिच्छसि । 
ततो मे वचनं धर्म्ये प्रण धर्ममृतां वर ॥ ९॥। 
चं द्धि लब्धो मया कृच्छस्तपोमिनियमेस्तघा । 
रचनं मे चया कार्बमतः धु विणेपतः ॥ २॥ 
ग्रावा प्रया राम णिष्रुस्वं परिपालितः । 

नल् समीर्य मां दीनां घरिरिनितुमर्दमि ॥२॥ 
प्रणव माम्य धुर चं तीवित्तन विवोनितां । 
न सकामां सयनों मे कको कतुमर्दसि ॥8॥। 
न चापि राम णद्ध वप्रकरान् धृचग्विधान् । 
सो सकाशात् कक्व्या प्रसिता विणेपतः ॥ ५॥ 

नित्यकान्तं पत्रीमिर्मणं विप्रकृता सती । 
धु्रच्छायां समाध्रित्य मव्रामि सुस््रमानमा ॥ ६॥। 
सारमव्र न णक्रामि नीवितं णर्वरीमिमां । 
पत्तिना प्रादेनव फलकाले विघोनिता ॥ ५॥ 

मा वुचक वचः कार्पोः खाविधयस्य मूतः । 
कामकारप्रवृत्तस्य'दरष्कृतरप्नुचरिव ॥ ८॥ 

योऽतीत्य धर्मे घीराणमिच्वाकृूगां कृत्तोचितं । 
घामतिक्रम्य मरतमनिषक्तमिद्धेच्छति ॥ \॥ 



॥ ̂ 

ग्रयोध्याव।५. ५५ 
ग्रपि चेयं पु गीता गाघा सर्वत्र विभ्रुता । 
मनुना मानवेन्द्रण तां श्रुचा म वचः कुर् ॥ १०॥। 
गुरोरप्यवन्तिप्स्य काीकार्यमन्रानतः । | 
कामकारप्रवृत्तस्य न कारवे ब्रुवतो वचः ॥ ९१॥ 
दण विप्रानुघाध्याप्रो गौरवगातिर्च्यित । 
उचाध्नायान् दण पिता तंव व्यतिरिच्यते ॥ १२॥ 
पितुन् दण च मतिका सवीं वा पृथिवों विमो । 
गुरुेनामिमवति कोरस्ति मातृत्तमा गुर्: ॥ ९६॥ 

प्रतिता गुरवस्त्यान्या माता तु न कञ्चन । 
गर्मधारणपोपाग्यां तेन माता गरीयसा ॥ \४॥। 
साद्ध ते पिततो राम धर्मतो मीर्वाधिका । 
माननीवा विशेषेण व्रा धर्मविदा विटः ॥ ११५॥। 
ग्रता ममापि ते कार्ये णासन गृरूवत्सन । 
ग्रमिव्रच्यल् धर्मेण रातये रान्ावत्तोचन ॥ १६॥ 

घदिं चमेतन्मम भाषितं दितं 

कृत्तोचितं सत्युरूपरनुष्टितं । 
यघावटते न करिष्यत ततप्र 

चिराय पास्यामि घमत्तमरं मृता ।। १७॥। 

इत्यार्षे रामायणे श्रयोध्याकाणएटं कौशल्यावाकयं 
नाम दाविंशः सर्गः ॥ 
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ग्रथानुनतुं चक्रेऽसौ मातरं घन्नमास्थितः । 
प्रथििर्मधुरे वार्वर्ेतुमद्वि्च राघवः ॥ ९॥ 
मम चेव भवत्याश्च राना प्रभवति प्रः । 
न प्रमुल ̂ ^ स्तेऽस्ति मम देवि निवतने ॥ २॥ 
दातुमरहि मेऽनुन्नां देवि धर्मभृतां वरे । 
वनवासाय वपीणि नव पञ्च च सुव्रते ॥२॥ 
भती दि दैवतं स्रीणां मती चेश्वर उच्यते । 
ग्रतस्ते णासनं मर्तर्न व्याद्न्तव्यमेव दि ।8।। 

पुनरागमनं मे वमग्याणेसितुमर्कसि । 
यतव्रता नित्यमेव भर्तुराराधन स्थिता ॥ ५॥ 
तीणप्रतिन्न टृष्यामि चत्प्रसादाददं पुनः । 
ग्ररि्टः कुशली चष्टे तस्मात् संगराम्य मा प्रुचः ॥ ६॥। 
कुत्ते तातासि विस्तीर्णे रान्नाममिततेनसां 
सद्रणाष्यातयणसां कोशलानां मद्धात्मनां ॥५॥ 
कुलणीतलगुणाचारधमं्ञाति तत्रे । 
सा कयं शासनं भर्तुरतिवर्तितुमर्ति ॥ ८॥ 
देवतं ते गुरुश्चैव मती देवि प्रसीद् मे । 
मत्छेदधात्नार्दसे तस्य म. भुत््ेम्य वर्तितुं ॥ ॥ 



ग्रघोध्याव५ ५९ 
निर्विचारं गुरोराज्ञा मघा कापी मद्धात्मनः। 
प्रेयो कोवं भवत्याश्र मम चेव विशेषतः ॥ १०॥ 
कार्कएयादरातलमावाद्रा न कुं चेत् पितुर्वचः । 
ततो प्रतिषिद्धः स्यां भवत्या विनपेच्छषा ॥ १९॥ 

किं पुनर्वस्य म देवि स्वभावनियता मतिः । 
भूयोऽपि वर्धनीेव भवत्या विनयज्ञया ॥ १२॥ 
न त राता किञ्िदपि वक्तव्यो मदपच्ता । 
प्रतीपमप्रियं वापि न च कारे प्रसीद् मे ॥ १६९॥ 
कका वा मद्धामागा भरतो वा मद्धापणाः । 

ग्रत्पमप्यप्रिवं वाक्यं न वक्तव्यौ प्रसीद म ॥ ५8॥। 

गरधाद्मेव द्रष्रव्यौ मरतः सर्वधा ता । 
क्रकयी भगिनीवच्च द्रष्टव्या सनेदतस्वया ॥ ११५।। 
विङ्ष्यत्त न वत्तिमिर्बुद्िमत्तः कथञ्चन । 
व्ल्ानिरपि तधा विर्ष्यते न संदतेः ॥ १६॥ 
तत्कथं सद्धं पिरदे विरष्येषं मद्धात्मना । 

प्राचा वा भेतनापि भक्तेनान %।१िणा ॥ १०॥। 

परमात्मन ¡ विनीतिन प्राणेभ्योऽपि प्रियेण च । 
क्यं नाम विङ्ब्येयं सद्ध तन मद्धात्मना ॥ १८॥। 

पित्रा दत्तं पौवरात्यं भरतो घस्बवाप्स्यति । 

तत्र दोषोऽस्ति कस्तस्य मतस्य मद्धात्मनः ॥ १६॥ 



रामायण 
ग्रमिुषटं पुर रान्न किंकषी मर्तृतो वरं । 
पि गृक्णाति कस्तस्या दोषस्त्र ब्रवीद्धि मे ॥ २०॥ 

रात्रा च प्राक् प्रतिधुत्य द्यात्यस्ये षदा वरं । 

भीतोऽनृतात् तत्र दोषः को रान्न: सत्यवादिनः ॥ २५ ॥ 

व्यक्तमेतत् घरं धर्म मती ते दैवि मन्यते । 
चलति धमीद्रातिति न म कालन भविष्यति ॥ २२॥ 
भ्रतधमीर्धतचयो रि साधुः सदृत्तमाधितः। 
पत्यक्नः सत्यवाग्राना न दि धमीच्नलिष्यति ॥ २३॥। 
पा दं सद्रृत्तकणला हित्नधमीर्घसंणवा । 
न धर्मत्नं नरपतिं दोषतो गनुमर्टसि ॥ २९॥ 

प्रसीदान॒नयामि चां ना^५।६६५ कञ्चन । 
प्रनुनानीदधि मां मातर्वनवासाय दीनतित ॥। २५॥ 

ट्वं स एमा गतवुद्रिमावो 

वनं प्रवेष सङ लक्त्मणेन । 
भूयो वचः सानुनयं वभाषे 

तां मातां धर्ममृतां वरिष्ठः ॥ २६॥ 

रत्यार्पे ५ बणे ग्रयोध्याकाएटे कौरल्यानुनयो नाम 
त्रयोविंणः सर्गः ॥ 



्रोध्याकाार 

१ १ | \/. 

इत्युक्ता ननन रामो धरमीत्मानुनयं वचः । 
स्थितां ध्यानपरा दीनां पनर्वचनमत्रवीत् ॥ १॥ 
चग्रा देवि मघा चेव स्यं नृपतिणासने । 
रत्ना मती गुरश्ेव सर्वेपामीश्र्च नः ।॥ २॥ 
द्मानि तु विकछत्यां वपि नव पच्च च । 
चने प्रनर्पावृत्तः स्थास्यामि तव ्रासने ॥२॥। 

रत्यु्ना सा प्रियं पुरं वाप्यवीकुत्तं वचः । 
उवाचेद् सपत्नानां वस्तुं मध्ये न मे न्नमं 181 

नघ मामपि पुत्र वं वनं > "मृगां । 

यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितुस्येत्तया ॥५॥ 
तां नधा व्रुवतीं रामः पुनर्वचनमत्रवीत् । 

तरीवत्यत्याः छखिया मती देवतं न पुनः मुतः ॥ ६॥। 
भवत्या मम चेवाग्व रान्ना प्रभवति प्रमुः। 

ग्रतो > 1सन्धदे नेतं तामितो नगरं ॥ ०॥ 
न चानुगलुं न्याच्योऽद्े तीवत्यत्या वापि च । 

मद्धात्मा वा दरात्मा वा पतिरेव गतिः खिघाः ॥ ८॥। 

किं पुनर्नृपतिर्देवि मद्धात्मा पितश्च ते । 
भरतश्चापि धमीत्मा विनीतो गुर्वत्सतः ॥ ॥ 



६९ रामायणं 
ग्रतंशाचं पधेवारे पुस्त धर्मतस्तथा । 
मत्तोऽधिकतां पूतां मर तीद्प्यवाष्त्यरि ॥ १०॥ 
न ह किचचिदकल्याणं तस्मादामर्पयाम्यद् । 
ग्रध्रा तु मपि निष्क्रातते पुचरणोकंन म पिता ॥ १९॥। 
ग्रतिमाचं न संतप्येत् तघा वं कर्तुमरमि । 
कार्यः प्रत्यय्रवयति न तथा मग्यपक्कवः ॥ \२॥। 
पत्मी वृदे तथा कार्वस्वया मच्छोककर्पिते । 
या धर्मचारिणी नारी पतिं पतिपराचणा ॥ ९२॥। 
नानुवर्तेत घत्नन न सा सदिः प्रशस्यत । 
मतत्रता र्तृपरा नारी भर्तृवणा सती ॥ १६॥। 
रद्ध कीतिं धरां प्राच्य व्रत्य स्वगे मीयत । 
तस्मात् सदेव मर्तुस्वं प्ु्रूपानिरता गुदे ॥ १५॥ 
स्थातुमर्ति धमी कि सत्छ्ीणामेष णाश्ननः । 
गार्दस्थ्यधर्मतया देवाराधनणशीतलया ॥ ९६॥ 
भर्तृचित्तानुवर्तिन्या भती सेव्य रद्ध तया । 
तर।त५५॥।र. वद्विटषः पूनयत्तां यतव्रत ।। १७।। 
वेद्ध भर्तसद्धिता ममागमनकाद्िणी । 
र्यते मर्तसद्धिता ममान्यागमनं धुन; ॥ १८॥। 
थदि राना मद्विरीनो धारपिष्यति नांवितं । 

रति सानुनयं वाकं श्रुवा धमीर्थसंङितं ॥ \६॥ 



ग्रयोध्याकाएरं ४ 
१५।५।५। वमापेथध कौशल्या सा्रुतोचना । 
पुत्र गच्छ शिवं तथस्तु कुर् घं पितृणासनं ॥ २०॥ 
प्वस्तिमत्तमरि्र चां द्रल्यामि पुनरागतं । 
प्॒श्रपानिरता मर्तर्मविष्यामि पघ्ात्य मां | 
यच्चान्यदपि कर्तव्यं करिप्यि तत् मुखी त्रत ॥ २१॥। 

त्रा तु रामं वनवापनिश्चितं 
समीक्य टवी गतमच्रचेतना । 

वमृव भूः सङसेव टःषिता 
मगटरदा वाष्पकततं प्रतापिना ॥ २२॥ 

इत्यार्षे १८।५५ श्रयोध्याकाएटे रामवनगमनाग्यनुज्ञा 
नाम च(वि४ : सर्गः ॥ 



¢ १ रामायण 

१९.१९४. 

समाश्रय ततो भूघः कोणल्या राममब्रवीत् । 

व्यत मिद् वाक्यं दाना साल्लाविलेत्लणा । ९॥ 
्रटृष्टट्ःव धमीत्मन् त्तोकप्रिय सिते रत । 
मपि दृणरघान्नातः कयं टःमवाप्स्यसि ॥ २॥। 

पस्य प्रेष्याश्च दास्यश्च स्वा्रन्यत्नानि मुन्नते । 
तस्य पुत्रः त्रिव् वन्यं भोक्त मुनिनोननं ॥ २॥। 

करः प्रटध्यादिद् श्रुचा कस्य वा न मयं भवेत् । 

रान्ना निवीसितः पुः प्रिवाऽतिगुणवानिति ॥ ४ ॥ 
ग्रयं ध्यति मां पुत्र लोकवाद्ङ्ताएनः । 
वियोगार्तिसमुद्रतस्वद्रियोगानिलिरितः ॥ ५॥। 
चितावाप्यमद्धाुमस्वदूःणोघमदन्धनः । 

मां प्रधल्यत्यवं नूनं निःश्रासाचासपावकः ॥ ६॥ 
चया विद्धानामवशां णाकारिरनिशं ्वत्तन् । 

रष्क क्तमिवासाख चित्रभानुर्दिमात्यये ॥ ७॥ 
वत्सत्तवाव्य्रा धनुः स्वधुज्रमनुधावति । 
तधा वाःछणारणामि वात ५५।दिति म मतिः ॥ ८॥ 
इनि मातुर्निगदितं वाक्यं सकषणान्नरं । 
श्रवा रामो °त्रवोदराक्यं कोणल्यां शोकविद्धलां ॥ १॥ 



अ्योध्याकाणरं ६५ 
ककम्या वञ्ितो राना मपि चारण्यमािते । 

भवत्या च परित्यक्तो न मन्ये वर्तयिष्यति ॥ १०॥ 
भतुश्चेव परित्यागः णस्यते न कथन्चन । 
त भवत्या न कर्तव्यो मनसापि कविगर्दितः ।॥ ११॥। 
पावत्ीवति त भती त्तोकेऽस्मिन् प्रमुरीश्रः । 
चापि द्ववत् तावच्ृष्यो <नन्यमनया ॥ १२॥ 

नादे चवानुगत्तव्यो भती ङि तव दवतं । 
नमिरेव वसत्ती वमाराधपितुमर्सि ॥ ५२॥। 
राता दि ते प्रमवति प्राणानां नीवितस्य च । 

ग्रनुगतुमतो देवि न मामर्दसि सर्वधा ।॥ १8।। 
रत्येवमुक्ता रमेण कौणल्या धर्मदर्णिनी । 
नघत्युवाच द्रःवाती रामं संप्रस्थितं वनं ॥ १५॥। 
निशितं च तया रामं विक्नाय गमनो्सुकं । 
प्रास्थानिकं स्वस्त्यघनं कर्त समुपचक्रमे ॥ १६॥ 
मा निगृ्छ ततौ वाप्यमुस्यृए्य तरलं श्रुचि । 
चकार् दवां रामस्य ततः स्वस्त्ययनक्रियां ।। १५॥। 
सुमनोमिश्च गन्धे मना्तरवत्तिमिस्तघा । 
देवानन्वर्च्य विधिवत् प्रणम्य च प्रुमत्रता ।॥ १८ 
गन्धनात्यटविःणेषं रामाय प्रतिपाग्य च । 
मूर्धि चेनमुपाघ्राय परिष्वत्य च परितं ॥ \१॥ 

11. ५ 



६६ [नध 
ततोघ्रीमोषधीं पाणौ द्तिणेऽस्य बवन्ध सा । 

ामस्वषतथ५-।४ दि मच्नमेतं नाप च ॥ २०॥ 
स्वस्ति कुर्वतु ते साध्या मर्तश्च मरृर्षिमिः। 
स्वस्ति प्राता विधाता च स्वस्ति पषा भगोऽर्थमा ॥ २१॥ 
वर्णः स्वस्ति रत्ना च करोतु वसुमिः सर् । 
स्वस्ति मिन्नः सद्धादित्येः स्वस्ति रद्रा दिणततु ते ॥ २२॥ 
दिशश्च विदिशश्चैव मासाः संवत्साः पाः । 
दिनानि च मुद्रतीश्च स्वस्ति पुज दिणतु ते ॥ २३॥ 
घन्मद्धलं मकेन्द्रस्य सर्वदेवः पुरा कृतं । 
तृचं दतु प्रयातस्य वत्त तत् तेस्तु मडुलं ॥ २४॥ 
पन्मद्धलं सुपर्णस्य विनताकल्यपत् पुर् । 
ग्रमृतार्धे प्रयातस्य तत् ते भवतु मङ्गलं ॥ २५॥ 

वेगाः सा्स्तघ्ा विग्ना मच्राश्चाधर्वणाश्च पे । 

धृतिः स्मृतिश्च मेधा च पातु वां पुत्र सर्वशः ॥ २६॥ 
सिद्धा टैवर्षयः सर्वे तथा ब्रद्छ्षयोऽमलाः । 
नागाः सुपण पितरो रतु चां समततः ॥ २७॥ 
स्कन्दश्च मुरसेनानीस्तथेव च मद्रपः । 
८६५५) नाद्र सोमः पक्र वु -श्यतिः ॥ २८॥ 
न्तराणि प्राश्चान्ये तथा ननच्रदेवताः। 
५५ो-}षि चेव दिव्यानि पातु वां पुत्र सर्वशः ॥ २६॥ 



सयो ।९त ए ६७ 
मद्धावने विचरतो मुनिवेशधरस्य ते । 

उ लि५५ नागा ; सौम्यत्रपा भवतु ते ॥ ३०॥ 
रत्तसाश्च पि ।चाश्चं पत्ता पिणिताणनाः । 

शिवा भवतु ते पुर व्याटाश्चारए्यवासिनः ॥ २१५॥ 
प्रतङ्का वु्चिकाः कीट दृणाश्च मएकिः सद्ध। 

सरोपुपाश्चोग्रविषाः शिवाय विचरत ते ॥ ३२॥ 
मद्ागना वराद्धाश्च लदिसिंष्टास्त येव च । 
ऋन्ताश्च मद्धिषाश्चेव शिवास्ते सतु पुरक ॥ २३॥। 
प्रे चामिचारिनो रौद्रा नानाचपा मृगदिनाः। 
मयामियायितास्वे ते शिवाः सन्तु वन चराः ॥ ३४॥। 
स्वस्ति तेरस्वात्तरीत्तभ्यः पार्थिवेभ्यश्च सर्वसः। 
दिव्येभ्यश्चेव सचेभ्यो नलचारिम्व एव च ।॥ १५॥ 
सर्वत्तोकप्रमर्त्च्या वृषभाद्ुस्तपेव च । 
ञत्तोक्चनाघश्च वने नतु चां ननार्दनः ॥ २६॥। 
श्रागमास्ते शिवाः सत्तु सिध्यत्तु च मनोरधाः । 
मुषेन घातु कालस्ते स्वस्ति प्राप्रुदि राघव ॥ ३७॥। 
संपिदराधमरोगं वामयोध्यां पुनरागतं । 
द्यामि च कदा धुर तुष्टं एालयिघा पुनः ॥ ३८॥। 
इत्युक्ता मूरध्युपाघ्राय परष्वन्यामिनन्यय च । 
वुनरगमनाभ॑ = गच्छ् पुत्रेत्युवाच तं ॥ २१॥। 

9. 



६ रमाणं 
णीघ्रं चां ५५९।५तं धरेव सद्धलतत्मणं । 
वनवासपमुत्तीर्ण प्णचन्द्रमिवोदितं ।। ४०॥ 

मयार्चिता देवगणाः णिवादयो 
मदधर्षग्श्नेव पितामहः तद्ध । 

रतः प्रयातस्य वनं चिरायते 

द्तेपिणः सत्त मयामियाचिताः ॥ ९१ ॥ 
ग्रयेवमध्ुपरिपूर्णत्तीचना 

समाप्य सा स्वस्त्ययनं कृतान्न तिः । 

प्रदनिणं चेव चकार राघवं 
पुनः पुनश्चैव निपीडय सस्वते ॥४२॥। 

रत्यर्षे रमायणे श्रमोध्याकाणएटे ्०ध्छटद क्रिया 
नाम पञ्चविंर : सर्गः ॥। 



ट #.। स्रयोध्यागा पट् 

०५१५५}. 

करौणत्याममिवाग्रेवमनुमान्य च राघवः । 
कृतस्वस्त्यवनां माचा प्रतस् सद्लनल्मणः ॥ ९।। 

विरात्यन् रत्रसुतो रात्रमागं ननर्वृतं । 

द्मन्िव ननोघस्य द्धृदयानि तगाम सः ॥ २॥ 

वेदेच्छपि च तत्काले तत्यानन्यमानसा । 
ग्राणंसत्येव सा मर्तुीवरात्यामिपेचनं ॥ २॥ 
देवान् पिञ्च णरणं गवा नि्तमानसा । 

ग्रमिन्ना रात्रधमाणां रात्री वतत्रता ॥ 8॥\ 
ुदारासत्ननवना मर्तृदर्णनन्तालमा । 
नस्या स्वव्ममध्व सा एामागमनकाद्धिगो ॥ १॥ 
प्रविवणाघ सरसा रामों वेमात्मनस्तद् । 

मनिमदिनेः कीणं द्धि किचिद्वान्नावः । ६॥ 
र्पदरीनमुवः न्षामो मनो पबसमन्वितः । 
नातिद्ष्रमनाः सीतां ददणीय प्रविए्च सः ॥ ५॥ 
तत्परां वए्ममध्यस्यां विनवावनतां स्थितां । 

विनयाचारैरवन्नां प्राणेन्योऽपि प्रिषां प्रियां ॥ ८॥ 

सा तु दृद्व मती परतयुद्रम्य प्रणम्य च । 
मपा स्थिता देवी रामं दीनमुषं तदा ॥ १॥ 



20 रामायणं 
ग्रमिवाच्य वरारोद्धा वेपमानेदमत्रवीत् । 

दृष्टात्तगतटःवार्तं किमेतदिति विदधता ॥ १०॥ 
विन्नु वारस्यतो घोमो युक्ता पुष्यण षव । 
प्रोच्यते व्राद्छमगिंस्तन््ेयन चमति दर्मनाः ॥ \१॥। 
कस्माच्छतणशलकिन पृणन्द्रप्रतिमेन ति । 
प्रावृतं वद्नं चार् क्षरण न विरात ॥ १२॥। 

चामरव्यतनाग्यां च चार्पगदलत्तण । 
न वोत्यत तथव मुषं कस्मात् पुगान्द्रसप्रमे ॥ १३॥ 
पौवरात्यामिपितः च सृतमागधवम्दिनिः । 
वाग्मिनो न स्तुवाति चामग्य एाघव शंस म ॥ ९४॥। 
नत न्लौद्रे च द्धि च द्रत वद्पारगाः । 
मरि मूरध्यमिपेकार्धे ददति विधिवच्च किं ॥ १५॥ 
कस्मात् प्रकृतिमुष्यास्त श्रणिमु्याश्च राघव । 

किद्रा नाश्य तिष्टति पौवर्ान्यानिपचने ॥ १६॥ 

ग्ष्र्नशणत् मणिकाञ्चनमूषणः । 
नाय्य पुष्यरथः कुत्र कस्माद्रिपुनिपूदन ॥ १७॥। 
विप्रथरुतो गतवृषः प्रुमत्तर णलत्तितः । 
पृष्ठतो नानुयाति वां कस्मादग्यामिपेचने ॥ ९८॥। 
प्रमत्तक्षणतंपन्नः ग्रेतश्च तुरगोत्तमः । 
न तरय घाति पुरतः कस्माच्छ्रोवित्रयावक्ः । ९१॥। 



अयोध्याकाणरं ०१ 
एवं ब्रुवाणां तां रमो नातणद्धां स मथिलो । 

उवाचेदं वचो धीरं सत्तगाम्भीर्धमाधितः ॥ २०॥ 
रानर्षिकृलल्मूते धर्मन सत्यवादिनि । 
प्रणु मधिनि धीरा चं भूचा वाकामिद् मम ॥ २१॥ 
न्ना सत्यप्रतित्तन प्रि्रा दणरयेन वे । 
कके प्रोतमनसा दत्तौ किल पुरा वरौ ॥ २२॥। 

ममाघकल्विः चाग पौवरान्ये« मिपेचने । 

प्रचादितन सद्धसा धर्मन्ननाधवर्ितौ ॥ २६॥ 

मघा वपीणि वस्तव्यं चतुर्ण ने प्रिये । 
मतनाप्ययोध्यायां राज्ञा भाव्यमनिन्दिति ॥ २8 ॥ 

मादे वामागतो द्रष्ट प्रस्यितो वि्ननं वनं । 
ग्रापृच्छे ध्य ।म्ब्य मामनुकतातुमर्दसि ॥ २५॥। 
ग्र च श्रप्रुर चव वस व्रं समुपाध्िता । 
प्रुश्रृपापरमा मृचा पादगमनं मम ।। २६॥ 

म्यपाग्रयत्रं मानमाधित्म रवरिनि । 
भरतस्य समाप न ते स्तुत्यः कदाचन ॥ २७।। 
टर्वमद्मत्ता दि न सद्धन्ते पस्तवं । 
तस्मात् चया गुणाः स्तुत्या भरतस्याग्रतो न मे ॥ २८॥ 
ग्र हि पितरं सत्यं चिकीषुस्तत्नियोगतः । 
५५५५० यास्यामि कुर् वं कृदयं स्थिरं ॥ २९॥ 



तः रामायण 
मपि घाते तु कल्याणि वनं मुनिन प्रि । 
त्रतोपवासरतया भवितव्यं चया प्रिये । ९०॥ 
कल्तमुत्थाव दवाना कृचा घूत्नामिवादनं । 

वन्दितव्यो दृणरघः पिता मे देवतं चधा ॥ ९१॥ 
मातरश्चैव म सवी धथाक्रममरेपतः । 
चघार्चनीयाः सततं समा द्धि मम मातरः ॥ ३२॥ 

भरातरौ चापि म सीत प्राणेभ्योऽपि प्रियावुमी । 
चधा भरतगचुघी द्रष्टव्य श्रातुपुत्रवत् ॥ २६॥ 
न वक्तव्या त्रिं सात मत्प्रीत्या भदतस्वया । 

स ददि रात्रा गुरूश्चव देणस्यास्य प्रियश्च म ॥ २४॥ 
ग्राराधिता ङ् नाना दववच्चोपपेविताः । 

ग्रनुग्रद्धेयीनयति मतान् प्रति विय ॥ २५॥। 
ग्रारसानपि पुांश्च विद्धिसत्यपकारिणः। 

ग्रनुगृह्छति च प्राता: परानघ्युपक्रारिणः ॥। ३६॥ 
चं च तिन भर्तव्या वनं विप्रोषिते मपि । 

नप्मात् साप्नेव लिप्घाश्चलपिणएठमतिं नतः ॥ २५॥ 
मम माता च कौणल्या वृदटरा मच्ोककपिता । 
मत्प्रिार्ये प्रिये सीत प्रुधृष्यानन्यचित्तया । २८॥। 

ग्रे गमिष्यामि मद्धावनं प्रिये 

चापि वस्तव्यमिद्धाज्नया मम । 



स्रयोध्याकाणरं ०३ 

ध्रा व्यत्तीकं न करोषि कस्यचित् 

तथा वया कार्यमितो गते मपि ॥२१९॥ 

इत्यर्पे रामाया श्रयोध॥८ १९ सीं८॥८ ५ल प नाम 
प्रटिणः सर्गः ॥ 



8 रामायणं 

५ + ४ 1 |. 

इत्यप्रियमिद् वाकं श्रु्ा सा प्रियमापिणी । 
सासुघमिव्र मतीरं सीता वचनमव्रवीत् ।॥। ९॥। 
ग्रा्पपुतच्र पिता माता भ्रातरो बान्यवाः मुताः । 
्रत्य चवे चाश्चति स्वं स्वं कर्मफत्तं पृथक् ॥ २॥। 
न पितुः कर्मणा पुरः पिता वा पुचकर्मणा । 
मुवमाप्रोति टः वा स्वं तु कमामितायते ।॥२॥ 
भर्वेका धतिभाग्यानि भूद पतिपराषणा । 
सादे चामनुयास्यामि घ्र घ्र गमिष्यसि ॥ 8॥। 
एपेधद्धे ते प्रसादेन तरीवितेन च राव । 

परघा नेच्छाम्यद्े वस्तु स्वर्गे «पि रृदिता चया ॥ ५॥। 
चं मे नाधो गुरुश्चैव गतिदँवतमव च । 
गमिष्यामि चया साधमेष मे निश्चयः धरः ॥ ६॥। 
दि चमुग्यतो गन्तु दरगे काएटकितं वनं । 
ग्रे तवापरे ग्रास्यामि मुद्रो कुणशकणएटकं ॥ ७॥। 
न पिता ^ त्नी नात्मा न माता न सुद्ृन्ननः । 
गतिर्मवति सत्खछ्ीणां पतिस्वेकः परा गतिः ॥ ८॥ 



ग्रयोध्याकाणरं ०५ 
ईषीदोषं समुत्सृत्य पीतणेषमिवोदकं । 
नय मां वीर् विघ्रव्यं पापं न मपि विच्वते ।१॥। 

दरम्य्रासाद्मवनविमानेभ्योऽपि मे प्रमो । 

नव पादाप्रयः प्रेयान् स्वगीदपि सुदर्तमः ।॥ १०॥ 
करे प्रसाद् गच्छेयं चयार सद्धिता वनं । 

सिंदकञ्नरणाट्रलवरादर्ननिपिवितं ॥ ११॥ 
मुलं वनेऽपि वत्स्यामि तव पादृव्यपाध्रधात् । 

विदधती चया सार्धं धतरन्रमवने तथा ॥ १२॥ 

प्शृपमाणा वत्स्यामि धादौ ते निषततत्रता । 

पममाणा चया सार्धं काननेषु सुगन्धिषु ।॥ १३॥ 

ए्रलक्रतुसमः णं वि्नोस्तुस्यपर्ाक्रमः । 
न दधि तनोकत्रयस्यास्य समर्थः प्रतिपालने ॥ १९॥। 

न ममामिमवे शक्तो मद्धन्दरोऽपि वदाश्रयात् । 

ग्रतो नाति मां भक्तां निवतपितुमातुरां ॥ १५॥ 

चया सद्धं भटि ष्यामि फलमूत्कृताणना । 

टरम न भविष्यामि वने ते५े कथञ्चन ॥ १६॥। 

रच्छामि सरितः णेलान् सरांसि च वनानि च । 

षट बल्कत्तसंवीता चया नाथेन रन्िता ॥ १०॥ 

दसकारए्डवाकीणीः पबनिनीर्विमत्तोद्काः । 

ग्रवगाच्छयामिरस्ये« दं चयेव सरे राघव ॥ १८॥ 
10. 



रामाघणं 
वनोदटरेणेषु रम्येषु नानकृमुमगन्यिषु । 
वस्तमिच्छामि मुदिता वादे सद कानने ॥ ११॥। 

सद्ेख्राएयपि वपां वद्रनि सद्धिता चया । 
समतीतानि मन्ये<द पथेकं दिवसं तथा ॥ २०॥। 
स्वर्गेऽपि वापं रद्िता चया वीर् न कामय । 
नरकं वापि मे स्वगा विशिष्टः स्यात् चया सद्धं ॥ २५॥ 

पित्रा चाप्वनुणिषट्रास्मि मानना वन्धुननेन च । 
विना मत्री न वस्तव्यं चमति पघुनन्द्न ॥ ९२॥ 
ग्रतः प्राम्य घाचे चां गमन कृतनिश्चया । 

न मामर्दपि संदेषटमिति कर्तव्यतां प्रति ॥ २२॥ 
वनं गमिष्यामि सदे चया साक 

न मां नृवीरं प्रतिषदुमरकमि । 
बने निवत्स्यामि घा पितुरगृते 

तथेव पद्याममिएत्तिता तव ॥ २४॥ 
म्रनन्यभावामनुरक्तचेतपं 

चया विमुक्तां मणाय निश्चितां । 
नयस्व मां साधु कुर प्रियं चमे 

मया न भारो गुर ।भुपष्यति ॥ २५॥। 
इति ब्रुवाणामपि धर्मवादिनीं 

नेतुं न मो द्पितां व्यवस्यति । 



्योध्५।५१। ` ०८ 
निवतनिष्यमन- दधित तां तदा त्रिघाम 

उवाच दोषान् वनवासिनामघ् ॥। २६॥) 

उत्वार्षे ़ामाघणे श्रयोध्याकाएटे सौतावाकं नाम 
सप्तविणः सर्गः ॥ 



० रामावणं 

१ ४ |||. 

तां तथा ब्रुवतीं रामः प्रिषां माघीमनुत्रतां । 
उवाचेद् व्रन् दोषान् वनवास उदाद्र्न ॥ १॥ 

सीति मराकुत्ीनामि पर्म्नामि बरणस्विनीं । 
मत्यं मे वचनं कार्वे श्रातुमरस्यनिन्दिते ॥ २॥ 
मनो हि चपिं निननिप्य णरारेणंव कवलं । 

गमिष्वाम्यवणः साति काननं पितुरा्ञया ॥ ३॥ 

ः त्नाश्चधा वदामि वां तधा वं क्तमरेसि । 

चनवाे दि वदेव इमे दपा मदात्ययाः ॥ ४॥। 
नान् घ्रा त्फय्नां भार् वनव।सः्बता मतिः । 
व्रटरदापं हि कातारे वनमित्यमिधोघते ॥ \॥ 

तवानुकम्ययेवादरे वनदापान् सुररृणान् । 
तानानस्वामद् नेतं वनं नव समृत्सद ॥ 
वन वस्ति णाता ग्रासन्नत्ननघ्रातिनः। 
भतव्यं च सदा तेग्यस्तन द्रःवं प्रिव वनं ॥५॥ 

प्रमित्रकरूा नागा वद्वः सति कानन । 

ग्रास्ात्र पे विनिघ्रत्ति तन दःखं वनं प्रिये ॥ ८॥ 

ग्रत्यु्मतिणोतं च तट्वुमूनने तथेव च । 
भयानि च वरद्भन्यत्र तन दःखं प्रिये वनं ॥ ६॥ 



्योध्याकाणरं ० 

सपाः सरीमपा्चान्ये व॒श्चिकाश्च -5॥२५।; । 
चरति गद्न.रणये तेन द्वं प्रिय वनं ॥ १०॥। 
गिरिकन्द्रनातानां मद्धारा्यनिवासिनां । 

उदरे्रनीषाः सिद्धानां प्रूचन निनदा वने ॥ ११॥। 
प्रत्यासन्नाश्च सद्धा दृष्यते चद्धवो वन । 

पिंदधर्नमगणाट्रलवराद्धोरगवारणाः ॥ ५२॥। 
प्राणामिघातिनो घोरास्तय्रान्या मृगत्रातघः । 

सनि दरगे वमे तस्मान्न गत्तव्यं चया प्रिये ।॥ \६॥। 

नदरीकुदित्तगा नागा मद्धौवित्ररणापिनः। 

दृण्यतत वनमागेषु दृषट्िश्रासमद्धाविपाः ।॥ ५४॥। 
ग्रगाधाः पदवत्यश्न मकानक्रसमाकृत्ताः । 
सरितस्तरणीयाश्च द्रपारा इरातवाः ॥ १५॥ 
कृणकणएटकवत्तश्च नतागुल्मतुणावृताः । 
तरमा: मनि घन्ानः पाति द्रःवमतां वनं ।॥ १६॥। 

निर्मनुष्याएरण्यानि तश्रा टःसत्रवति च । 

कलवत्तनुपतलतागद््नानि प्रुचिस्मित ॥ १५॥। 

मत्यटरव्यश्च वद्धि दरगमा बपोनना; 1 

पुष्पोदकफलेरनि घोरस्य मा १८: ॥ १८॥ 
गिरिकन्द्र इमानि पल्वत्तोद्कवति च । 
तघानूपानि वेदेकति ^ त्यगन्धानि कानने ।। ११॥ 



८० रामाषणं 
सुप्यते पर्णणय्यासु तृण्यासु चावले । 
स्वधंकृतामु द्रःवातु मूतले निर्मने वने ॥ २०॥ 
प्राद्धारश्चव कर्तव्यो वद्रामलकङ्कदं 
नया ए्वामाकनीवार्कपायकदरुतिनतकेः ॥ २९॥ 

वनेघ्त्तम्यमाने च वन्ये मूत्तफत्त धनः । 
वद्कन्यद्धानि वस्तव्यं निराद्धरिर्वनाश्रयः ।। २२॥। 
वत्कत्तानिनवस्राणि वतसितव्यानि कानन । 

वनपु भवितव्यं च दीर्घएमध्ुनदाधरेः ।॥। २३॥ 
दा्ामधरिश्चव मलयपदतमाचिनः । 
चातातपवि्रुप्काद्ध : प्रिय टरःतमतो वनं ॥ ६४॥ 
सानं वीरासनं २.५१] ५ मधिलि 1 
कतव्य दृशाच्व नियमा वनवासिमिः ॥ २५॥ 
प्रीप्मे पञ्चतपानिश्च वपीास्वधावकारिकिः। 
तलवासिश्च णिणिरे भाव्यं वनचरः प्रिये ॥ २६॥। 
चगस्मिमाचरणेपेण तपसा कर्पितेन च । 
मया ति तर का प्रीतिः का रतिवी भविष्यति ॥ २७॥ 
मां वा ८मनुगच्छधा नियमत्रतणीत्तया । 
चापि द्धि वने तज का तिमे भविष्यति ॥ २८॥ 

वातातपविव्णीरीं तपानिषमकर्पितां । 
दःखितां चां वने दृष्ट्रा भविष्याम्यतिटःणितः ॥ २६॥ 



= वाध्धान।५ - ८५ 
न वामिच्छामि वेदैर मत्कृते णोककर्षितां । 
द्रष्ट प्रतिमये<रषये मृणं हि दपितासि मे ॥ ९०॥ 
नदन्तं त वन गता बनचयी न त नमा । 

विमृणन् वद्दोपं दि पण्यामि दपिते वनं ॥ ६५॥। 

नच म्यस्यापि म नित्ये कदये चं निवत्स्यसि । 

र्द्स्यापि न द्रे चं प्रिचा दि भवता मम । २२॥ 

ट्वं वनं नतुमनिधितारसाव् 

यक्ता प्रियां तां विरराम रामः । 

ग्रघात्तरे सा रृदता सुदाना 
मता पुनवीक्मिदे नगाद् ॥ २३॥। 

इत्र्पे रामायण श्रयोध्याकाण्टे सीतावनदोपदर्णनं नाम 

ग्रष्टाविशणः सर्गः ॥ 



रामां 
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ग्रथ तदरचनं श्रुचा सीता रामस्य टृःखिता । 
परसत्ताघ्रुमवी वाकामिदं भतारमव्रवीत् ॥ \॥ 
वनवास ववा दोषा प एतं परिकीर्तिताः । 
तानार्वयुतच मन्येऽ कं चदा सर्वो गुणान् ॥ २॥ 
चद्ाद्रगप्रां न च मामपि दवः णतक्रतुः । 

ए्रत्ता४मिमवितुं लोक कुतोऽन्य वनचारिणः ॥ ९॥ 
मिर्त्याघ्रवरारादोनुक्तवानसि घान् वन । 

द्रामदान् न म तभ्यां भवं किञ्चन वित ॥९॥ 

चदराटवन्तगुप्रायाः कुतो म विगत भयं । 
विप्रननिरपिवा ततर घो म नेद् तीवितं ।॥ \॥ 

चया वा सद्धे गतव्यं वदृनुन्नातया वनं । 

चत्यरित्यलाया वापि त्यक्तव्यं तीवितं मया ॥ ६॥ 

नारी भर्तृपरित्यक्ता त्नीवत्यपि मुटरःिता । 
मुता मवत्यार्वपुत्र तस्मच्छरषारय म मृतं ॥ ५॥ 
ग्रपि चवाद्मादिष्टा नन्नानेरदिनातिनमिः। 
वन त विन्न सीत वस्तव्यमिति राघव ॥ ८६॥ 

तपां लन्नणिनां श्रुचा वचस्तत् सार्टलं । 
वनवामस्यरा नित्यं छदि म परिवर्तति ॥ \ ॥ 



्रयोध्याकाणरं ५: 
म चेदवण्ं प्राप्रव्यः सिदरदेणस्तघ्ा मया । 

मद्ध रया मवतु म न द्ोच्छामि तमन्यघा ॥ \०॥। 
ध्राप्रादणा भविष्यामि गलाके सद्धिता चा । 
क्रान्तश्रावं समुत्यत्नः सत्यास्त मन्तु च दिनाः ॥ \५॥। 
वनवास च नानामि टःवानि विकिधान्यद । 

परायते घानि मुनिनिर्वनवास कृतात्ममि : ॥ १० ॥ 
कन्ययंव मवा सर्वे वनदोपाः श्रुताः पुरा । 
निननुकवाः साधुवृत्तायाः कथयत््याः पितुगरद्धे ॥। १३॥। 
प्रसादय वां णिसा नच मामपि राघव 1 

वनवासो दि सुमृणं कादा म चया सद ॥ १४॥ 
कृतन्नाणास्मि भद्र त गमनं प्रति रावत । 

पुण्या दि वनचर्येवं चया न सद काट्टिता ॥ १५॥ 
त्रूतानवा भविष्यामि पुण्या वनचर्या । 
विद्रता चया साध कृद्यांत्सवम्तया ॥ १६॥ 
स्पृद्धोा भविष्यामि लाकभमुष्मित्तिद्धेव च । 

भतारेमनुगच्छनतां भता छ्रीणां दि देवतं ।। \७॥। 
चवा दि सद संघोगः प्रतमावभ्पि म भवत् । 

रत्यता्नगमिष्वामि चामङ् कृतनिश्चया ॥ ९८६॥। 

मया कघयता पूर्वं ध्रुतं प्रत्यत्तदुर्थिनिां । 
त्रा्छणानां निक्रेणि धर्मनिणयवादिनां ॥ ९९॥ 

11. 



ह र "धपा 
भतारं किल घा नारी क्पेवानुगता सदा । 
ग्रनुगच्छति गच्छतं तिष्ठन्तं चानुतिष्ठति ॥ २०॥। 
तद्रावभावनिर्ता तत्संयोगपरायणा । 
तमेवं मयो मतीरं सा प्रेत्याप्यनुगच्छति ॥ ९\॥ 
अरन्त ̀ प्रियां भावी सुव्रतां पतिदेवतां । 
न वं रोचये नेतुं मामितः कन हेतुना ।॥ २२॥। 
तुत््यणशौलत्रताचारों क्ाघामनुगतामिव । 
नतुमर्दसि मां वीर् वनं मुनित्नन प्रियं ॥। २३॥ 
दि मां निशितां गत्तुं न नेतुं वमिदेच्छसि । 
सत्येनात्तम्ब पादौ ते न भविष्याम्पसंशयं । २8॥ 

रत्युक्ता प्रर्रोदाती मेधिली शोककर्षिता । 
ोकोनिरमिवर्पत्ती इःवनिरभ्रुविन्टुमिः ॥ २५॥ 
पीनोत्नरतावपतितौ ल्रपयततो पयोधरौ । 
दरःवामर्पपरीताद्गी सुस्वरं कलमापिणी ॥ २६॥ 
टवमातीमपि तु तां विलपन्तीं सुटरःषितां । 
रामः प्रियामनुगतां नेतुं नैवाध्यवस्यति ॥ २०॥ 
दध्यौ चाधोमुवः किचिद्रुदतीममिवोकच््य तां । 
वनवासकृतान् दोषान् बद्धामिविचारयन् ॥ २८॥ 

@४८४८ भिवीच्त्य चनतथतत 

नकसतता धतिमप्रतिमदपं । 
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भृणतरमतिः०५ ठा 
वचनमुवाच पुनर्निगुच्छ वाष्पं । २१९।। 

इत्यार्षे रामायणे श्रयोध्याकाण्टे रामानुनयो नाम 
कोन्रिंशः सर्गः ॥ 



द रामायां 
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रामस्य तां मतिं बुदा मेचित्ती कृतनिश्चया । 
रोषात् प्रस्पुरमाणौप्री पुनर्वचनमत्रवीत् ॥ ९॥। 
उन्मनेवामिणयत्ती मीरे विप्रलेन्नणा । 
रोपवेगात् निपत्तीव प्रावादूमिमानिनी ॥ ९॥। 

कृतापरे मन्यत मृष्टः म ग्रात्मानं पिता मम। 

रमं त्रामातरं लन्धा ज्वं धूरधमानिनं ।॥३॥ 

ग्रनुतं वत लोको ऽपमन्नानाद्नुपण्यति । 

नतरम्वीं राम एवेक: मूववद्युतिमानिति ॥ 8॥ 

किं वा प्रणयन् विपणस्वं कतां वा भयमस्ति त । 

त्रत्तमिच्छमि मां मेन प्रियां नान्यपराघणां ॥ ५॥ 

गयुमत्मनमुत वार् सत्यवनमनुत्रता । 

मावित्रीमिव मां विद्वि भर्तर्तिपरायगां ॥ ६॥' 
ग्रन्यां गतिमदे गन्तुं मनसापि न कामपे । 
चवा नाघ्र परित्यक्ता नेच्छामि मतादूतिं ॥ ५॥ 

कौमारीं द्पितां भाषां स्वयमादत्य मां कथं । 
णेत्तृप उव घोषां च> न्धत्मे त= रसि ॥८॥। 

न तिऽङमपराध्यामि कर्मणा मनसापि वा । 
वाचा वा तत् कं मां वं त्य्तमिच्छस्यकारणं ॥ १॥ 



ग्रयोध्य।न।५- थ 
पदिवाप्ययराधस्ते मया कथित् धुरा कृतः । 

ग्रानाग्यदिवा क्ञानात् मय चां प्रसाद् म ॥ \०॥ 
ग्रा्धपुत्र परित्यन्य न मां घं गततुमरसि । 
वासः समे स्वद्मूतस्वरवा सद भविप्यति ॥ ११५॥ 

पृषटतस्तव गच्छत्या विद्धारणयन प्रिव । 

न भविष्यति मे टाम मार्गे चाघपि्रिमः ॥ १६॥। 
कणकाणणरेपीकास्तय्ेव वनकएटका; । 
मागं मम भविष्यति स्पर्ण कौणोवसंनिमाः ॥ ५६॥ 
प्र्ाश्र वनवात्त मे नवपा्तिास्तृताः 
राट्वानिनसंस्यणी मविष्वत्ति सद्र चवा ॥ ५६॥ 
मरावातसमुदरेतं घन्मामवकरिप्यति । 
पतो रमण तन्मे परारध्यमिव चन्दनं ॥ ५५॥ 

शराद्रलपु घदासिप्ये विवित्तघु च राघव । 
कुणास्तर्णतल्येषु कि म सुषतरं ततः ॥ ५६॥। 
न्म मृत्तफलं वन्यं वन दास्यसि राघव । 

त्वाद् वा वदिवास्वाट भविष्यत्यमतापमं ॥ ५०॥। 
न बन्धूनां स्मष्यामि न मातुर्न पितुरवने । 
वसन्ती भवता साधं स्वाटुम्लफत्ाणिनो ।॥ १८॥ 
न मत्कृते व्यत्तीकं त तत्र किचिद्रग्ययणत । 

८, म विष्धाद्धि न चेवाद्धे तज भारस्तवानघ ॥ ९६॥ 
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परस्वा सदे स स्वी नरको घस््या विना । 

कुर् मे दपितं कामं गच्छेयं सरिता चया ॥ २०॥ 
चया त्यक्ता न एक्ताप्मि तोवितं घनन्द्न । 

चद्वियोगभयोद्धिरां जापस्व णरणागतां ॥ २१॥। 

भ्र नेच्छमि चेत्नेतुं मामेवं चदनुत्रतां । 
विषमेव धास्यामि धण्यतस्ते नुपात्मन ॥ २२॥ 
रदं ङि दःवं संसोषं मुद््तमपि नोत्सद । 
किं पु्न{णवपीणि जीणि चैकं च राघव ॥ २२॥ 
रति णोकागनिमंतप्रा विलप्य ननकात्मता । 
परादयोनिपपाताती मर्तर्गमनलालमा । २४॥ 
उता वाकं ९ करणं जाघस्व नय मामिति । 
फरोद् धतिता तर सुस्वरं मृदभापिणों ॥ २५॥ 
म तस्याः कषूणिवीकेदि नत रवातुर्ः । 
मुमोच वाप्यं शोको धेर्वसंशदमानसः ॥ २६॥ 
नस्य णोकाग्रपूणीभ्यां प्रियाकाूए्यतं तदा । 
्र्राव वारि नेान्यां पुष्कदाग्ामिवोदकं ॥ २५॥। 
म तामुत्याच्य णन्किः पादयोः पतितां प्रियां । 
उवाच वचनं रामो मप्र परिगान्न् ॥ ९८॥ 
न कामये स्वर्गमपि वटते« ङ वरानने । 
न च मेऽस्ति मपरं किशिद्पि सात्तात् स्वयंभुवः ॥ २१॥ 



अयोध्या र॑ 
धरम तु ना^।र)।र सद्विराचरितं ननः । 
नातिवर्तितुमिच्छामि वेलामिव मङोद्धिः ॥ २०॥ 
तथा गुरुनियोगं च धरं धर्म विट्रवुधाः। 
तं चातिक्रमितुं नात्मद्धे एकतः कथञ्चन ॥ २५॥। 
स चथवानुणिष्टोऽस्मि पिच्राद्रय मदात्मना । 
नधा वतितुमिच्छामि त कि धर्मः सनातनः ॥ ३२॥ 

नघा च तव निक्नामुरनिञचयं प्रभमलन्न । 
रक्रवान् न नयपिष्येऽद्धमिति एतेऽपि रत्तु ।॥ ३९ ॥ 

परर्धे चव ते सति नेच्छामि प्रमदे । 
चनवातमवेट : वयीत्तु चां सुषमागिनीं ।॥ ३४ ॥ 
या निसुष्टानपेत्ता च वना मदपेत्तया । 

न दि दातुं मया णका कीतिरात्मवता पथा ॥ २५॥ 

टद गच्छ मया सार्धं घथा ते चितं प्रिये । 
इच्छामि हि प्रिवं कर्तु नित्यं तरदमनिन्दिति ॥ ६६॥ 
त्राक्णेग्यस्तु साधुभ्यो वासांस्यामरणानि च । 
संथितग्यस्तघान्पेग्यो दे दि दानानि नानक ।। ३५॥। 

गध्पष्टः सुभगे ततो त्र मया सक । 

इति मर्जीग्नुन्नाता मवा गमनमात्मनः ॥ ८ ॥ 
ततः प्रदृ्टा ८॥९पणमानता 

घशस्विनी मर्तुरवेक््य शासनं । 



१० रामायणं 
प्रचक्रमे दातुमथो मनीषिणां 

धनानि वासांसि च मूषणानि सा ॥३९॥ 

इत्यार्षे रामाघणे श्रयोध्याकाण्ठे सीतामिप्रानिक्नार। 
नाम त्रिंशः सर्गः \ 
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इत्युक्ता रषवः सीतां ९ नी्रेधाथ त्नत्मणां 
उवाचद् तचः प्रीमानवच्त्य प्रप्रघानतं ॥ ९॥ 

प्रियः प्राणसमो भ्राता पद्ापश्च सवा चमे । 

तस्मात् प्रणवतोऽदे वां यदवामि कुरृप्र तत् ॥ २॥ 

तनं चा न गन्तव्यं मया सद कथञ्चन । 

रेव ह्नि मद्धान् भारो वोषव्यो मवतानघ ।॥ २॥ 

रति रामवचः घरवा त्न्मणो दीनमानसः । 
वराप्पययीकुत्तमुवः सोहं णोकमणक्रुतन् ॥ ६॥ 

ध्राम्य चरणौ प्रातु: परिघ्त्य च परितं । 
सीतायाश्च मदाप्राजञस्ततो राघवमत्रवीत् ।॥ ५ 

अनुज्ञात ऽस्मि भवता पर्वमेव वनं प्रति । 
द्ध गत्तुमितः कस्मात्निवतयसि मां पुनः ॥ ६॥ 
न निवर्तयितव्य द्धं त्रीवत्तं मां बदीच्छसि । 

ण्ररणं चां प्रपन्नोऽस्मि प्रसीदार्थ नवस्व मां ।॥ ७॥ 
तमतव्रवीत् ततो रामः स्थितं लतत्मणमग्रतः । 

प्र नतन णिरसा वेपमानं कृतान्नं ॥ ८। 
गते पि मा सार्धमितो लच्मण काननं । 
को भरिष्यति कौशल्यां मुमि्नां च यशस्विनो ॥ र ॥ 



रामायणं 
ग्रमिवर्पति कामी मातरौ नौ नराधिपः । 
स कामवणगो व्य्तं न द्रत्यति यथा धुरा ॥ १०॥ 
स कामवणमापत्नो मक्ारानः पितावयोः। 

भरते रान्यमासान्य केकय्या वणमागतः ॥ ९५॥। 
शाव्येशर्धमदान्धा हि कदाचिदपि केकयी । 

ग्रसाधु प्रतिषग्चेत सपत्नीनामचेतना ॥ १२ 

ते मातराविद्ध स्येन समाश्रास्ये विण्पतः । 

पररिपात्ये च सौमित्रे घावदरागमनं मम ॥ १३॥ 

येवा तथेव चं तयोरिद्धे भविष्यसि । 

चन्धुराप्यायनं चेव टः वेग्यश्नेव इनिना ॥ ५९॥। 
ति एमवचः श्रुता «.च्णः प्रामतां वरः । 

६।१ ज्नालरिद् भूयो रामं वचनमव्रवीत् ॥ ९५॥। 
मद्विधानां सद्धस्राणि कोणत्या विमुचाटिमां । 
परस्याः सद्धं ग्रामाणां निसृष्टमुयतीवनं ॥। १६॥। 
चद््ेलश्च भरतः पलपिष्यत्यसंणं । 

कौणत्यां च सुमि्ां च धर्मं यनमास्थितः ।। १५॥। 
नव मामनपेन्स्तं वनवात<पतोग्यमं । 

गिष्यः व्रेष्यः सद्धायश्च भविष्यामि वने तव ।॥ १८॥। 

वनिच्रपिटके विघ्न् षद़ुवाणधनुर्धर्ः । 
५ तस्तं गमिष्यामि पन्यानं परिणोधयन् ॥ ५१॥ 



ग्रघोध्याकाणरं {६ 
=>५।[* ` चाद््रिष्यामि प्ुष्यमूत्तफलतानि च । 
एरप्यापकरेणार्े च द्रुमपर्णतुगानि ते ॥ २०॥ 
मार्च स् वरिदेच्छा वनवासेऽपि रंस्यते । 
त्ततस्वां गमिष्यति राचयो मम नाग्रतः ॥ ९॥। 

ग्रामं शिष्योऽस्मि दासोऽस्मि भक्तोऽस्म्यनुगतस्तघ्रा । 
तवादे सर्व्रा साधो प्रसीद् नय मामपि ॥ २२॥। 

वाक्रेनानेन तु प्राता रामो लच्मणमत्रवोत् । 
ग्रागच्छ् व्रत्र सौमित्रे ग्रापृच्छस्व सुकत्ननं ॥ २३॥। 
मे च रान्ने ददौ दिव्य मदात्मा वर्णः स्ववं । 
धनुपा त गृ्धाण चम्यानिपुधोंश्च तान् ॥ ०६॥ 

ग्रभेम च तनुत्राणि गृद्धाण लघुनी प्रमे । 
वङौ च विमलाकाणवर्चसौ विमल्त्सच्र ॥ २५।। 
्रच्चाचार्यगृद्े दिव्यं धनुस्तिष्टति नभर्चितं । 
तदानवस्व गता चं चरावानिद्ध ल्म ॥। २६॥) 

रत्युक्तो तच्मणः शीध्रं समापृच्छ मुक्न्जनं । 
ग्राचार्यकुलमागम्य ते ५५ ।हाभुधोत्तमे ।। २७॥ 
ते «भादा धनुषो सवदरेपुनिवन्धने । 

दृयामास रामा नित्रवन्य च चत्नवान् ॥ २८॥ 

(चच रामो लच्सणं ५९१ | । 

कात्ते चमागतः णीघ्रं काटे मम त्तत्त्मण ॥ २१॥ 



६४ र भाधप। 
रातुमिच्छामि विप्रेभ्यो धनरल्नार्धसंचयं । 
बट्धमृत्यानल्यधनास्तस्मादानय तान् दिनान् ॥ २०॥ 
ये चाह्म्ट् षहो भक्ता निवसन्ती लकमण । 

तेषां चापि प्रदास्यामि सर्वेषामुपनीवनं ।। ३१॥। 
वणिष्ठुतं तु सुयतनमार्े 

तमानयाप्र प्रवरं दित्रानां । 
प्रियं सलाघं मम वीर्पवतं 

ते तर्पपिष्ये प्रधमं प्रदानः । २२॥। 

इत्यार्षे रमाया श्रचाध्याकाणट तक्त्मणाम्यनुक्ञा 
नाम एकत्रिणः सर्गः ॥ 



्रयोध्याकारं {ष 

५ ५ ‰॥|, 

प्रातु; णार नमांन्नाध लच्ास्वरितः स्ववं 

मुयत्तगृङमागत्व प्रविश्य च विनीतवत् ॥ ५॥ 
अ्र्वागारस्यमम्मेत्य सुगतं लच्मगणा ५ व्रवीत् । 

दे मुयन्न दिनपर सवा ते दरषट्मच्छति ॥ २॥ 
भरुचतलच्मावचः मुत्नोऽघ त्ररान्वितः । 
प्रविवेणाम्युपागम्य रामवेएम तन्क्मगः ॥ २॥ 

तमागतं वदूविदं सीतया सङ् राघवः । 
ग्रभ्यत्यायार्चघामास प्रदानरमिकाद्धिेः ॥॥। 

रण्वतु रमुनादारविमृषाे : । 
मद्धरशचेव वासोमिर्धनधानेश् पुष्कनेः ॥५॥ 
तमुवाच ततो रमः सीतयरामिप्रेणितः । 

मवावं दितं काले मुयननं बेद्धारगं ॥ ६॥ 
सारं च दमस च प्रुमान्यामरणानिं च । 

त्रासांमि चव दिव्यानि श्राव्छएये ते र्ब ॥ ०॥। 
एडुवास्तरणं चेव पर्यदं स व॑नाचचनं । 
सथादपीमे भार्मापि सते सीता ददाति ते ॥ ८।॥ 
नागं शचरुन्नयं नाम मच्छ प्रं मातुलो ददौ । 
तं ते ददाम्यत्तकृत्य सदसे गवां मद्ध ॥ १॥। 



रामाघणं 
प्रतिगृ्छ च तत् सर्वं सुपन्नो मन्नवदनं । 
एमाय सदे वेदे्छा स प्राचुङ्गाणिषः प्रभाः ॥ १०॥ 
मुयक्नं संविमत्यैवमन्याेवार्तो दरिनान् । 
ग्रन्येभ्योऽपि ददौ रामः मुद््द्यः कामतो धनं ॥ ५९॥ 
मृत्प्रष्यत्र^ नयश्च विभवस्य : । 
एिल्पिग्यश्चोपकासिम्यो ददी रामो मद्धाघणाः ॥ ९२॥ 

ततो प्रातमाभाष्य लक्ता राधवोधव्रवीत् । 

ददस्व मपि न्लिप्रं दिनाप्रम्मो ऽतो धनं ।॥ १९॥ 
मुक् खश्चात्म : कामानीप्ितानपवर््रष । 
गोनिधनेश्च धान्येश्च भाननाच्छादनेन च ॥ ५8॥ 
रष्रास्तपय सामन त्राप्द।॥।न वदूपारगान् | 
मु्दश्ादेतः सवान् कामेः संविननेप्ितेः ॥ १५॥। 
ग्रगस्त्यं कौणिकं चेव गार््े शाषटिल्यमेव च । 
ममाद्रयामिवपं चं धनरततौषवृष्टिमिः ॥ १६॥ 

मुकन्मां पाया भक्तया च यास्ते तु देवलः । 
ग्राचार्घेत्तिरीयाणां तमानय यतत्रतं ॥ १५॥ 
तस्मे दानानि दास्यामि रतानि विविधानि च । 

चिराणि च वासांसि य्ावन्मत्तोऽमिकाङ्कति ॥। १८॥। 
पृतं चिज्रथं नाम सायं मे समानय । 
तस्मे दस्यामि विभवान् मद्धाङानपि काटितान् ॥ ९१॥ 
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चे चमे वन्दिनिः सति पे चापि परिचारकाः । 

तवीस्तर्यय कामिस्तान् समाद्रयाप्र लच्माण ॥ २०॥ 
चेलप्रत्नालका पे नो बे च नः एमभ्रुवर्धकाः । 
सेवका दास १।४५ ₹1५१।५।नुतेपकाः ॥। २१॥। 
ए वाकेका: सलित्वदाः पुरतो धावकराश्च पे । 
तेषां नध्न सदं वं वु्र्धमुयकल्यय ॥ २९॥ 
मोत्रनार्घे दण णतं णशातीनां पृथगुत्सुत । 
व्यत्ननार्थे च सौमित्र गासर्सखमुपाकु् ॥ २२॥ 
मल्लानां पोधकानां च तघोद्रतनणानिनां । 
क्रीरकानां च रि ष्का सरुखरमपवर्तघ । २४॥ 

करण्यां प्रेष्यश्च घः प्रुधुघति लन्मा । 

मुमिचरां चैव तस्म वं सकस दर समुत्सुत्र ॥। २५॥ 
मिनामन्र दिना य च कौणल््यां मम मातरं । 

धर्वुपासत एतभ्य द्रे सरसे समुत्सृत्र ॥ २६॥ 

निथव च सुमिजां ये मिवः समुपासते । 

तेभ्योऽपि च द्विनातिम्यः सरुस्रमयवर्त्रय ॥ २०॥ 

न सीदति घ्रा कश्चिन्मपि विप्रोपरिते वनं । 

्नुनीविन्रनः सौम्य तथा चं कतुममि । २८॥ 

न मे.स्त्यैयं साधुभ्यो मल्रविद्यो रि लतत्मण । 

मो मेऽस्ति विभवः कश्चित तं विश्राणय सर्वशः ॥ २१॥। 
11. 
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१ रामायण 
इत्युक्तो लक्त्मणो भ्राजा धनं रामस्य सर्वशः । 
वधोटिष्र द्रौ तम्प सर्वेम्य अपत्।= ॥ ९०॥ 
सेविमत्य ततो रामः सवीनाद्कय सोऽत्रवीत् । 
काघी भवद्ििनीत्कएा रचयं चेद् गुद्धे मम ॥ ९९॥ 

ततक््मणस्य च पन्नेन घावदागमनं मम । 

ग्रनुनीविननं राम रत्युक्ता णोककर्षितं ॥ ९९॥। 
परनाध्यत्तानुवाचेदं समाद्भय पुनर्वचः 
पद्स्ति वित्तरोषं मे तदि=,२५५५९६. : ।। २९ ॥। 

ग्रानयधं प्रदास्यामि (घछष्डः7 न्दरितिः । 

रत्यक्ताः समुपालद्र्धनणेषमणेपत : ॥। २६॥ 
रामाज्ञया धनाध्यत्ताः समुपादाय सर्वणः । 
तद्धने < णानाथविकलम्यश्च राघवः ॥ २५॥ 

दर्रम्यश्च साधुभ्यो ददौ सर्वमशेषतः । 
ग्रथ वृदो द्र्दरिश्च वङ्रमत्यननो दिनः ॥ २६॥। 
उपायाटित्तितुं रामं चिन्नग्रो नाम विभ्रुतः । 
स राममवनं प्राप्य प्रविष्या्रतिवारितः ।॥\ ३५॥ 
उवाच राममासाग्च वेपमान रद् वचः । 
द्रिदरो.स्म्यसमर्थश्च वात्तपुचश्च राधव । ३८॥। 
चं मामर्दसि वित्तेन संविभक्तुं पथार्तः । 
 भुनाच ततो रामो वृद्धं परिदिसन्निव ॥ २१॥ 



प्रयोध्याकाणएं ५ 
विप्रमाद्धिरसं दीनं वित्तार्धिनमुपागतं। 
गवां सद्धस्रमस्त्येकं घदविध्राणितं मया ॥ ४०॥। 

ततो गृद्धाण यावत् वं स्ववं णक्तोऽसि रन्तित्ं । 

र्ति रामवचः श्रुचा चितो रामसंनिधौ ॥ ४१॥। 
स ब्रात्मनो टृष्ां कनां वदरा सं्रा्तनानर ; । 
द्एठमुच्म्य स्सा प्रतस्थे गाधनं प्रति ॥ ९२॥ 
वृटरमावाद्ेपमानो गाः संकालपितुं स्वयं । 
तमुवाच ततो रामखिनद द्वितरसत्तमं ॥ ४२ ॥। 

परिदासः कृतो त्रकछन् निवर्तस्व किमिच्छसि । 
टृतचैव सद्धसरं त गवां गपिररे सङ ॥ ९४ ॥ 
धनं ददामि भूयश्च यावदिच्छसि णापि मां। 
रत्ुत्रखिनो वत्र पतेयमिति राषवं । 
स्मे रमो ददौ दरव्यं प्रमृतं न्तसिदरये ॥ ५।। 

त तं सभार्बखिनदनो धपेप्तितं 
प्रतिप्र प्राप्य समुटरमानसः। 

प्रशस्य रामं मुदितो नगाम च 
प्रनापु रामस्य यशः प्रकारशायन् ॥ ४६॥ 

इत्यार्षे रामाये श्रयोध्याकाणए्टे वित्तविश्राणनं नाम 

दा्चिंशः सर्गः ॥ 
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५.५1). 

॥ पे 
वद्या द्वा त॒ पद् वदेव ब्राद्णेभ्यो धनानि सः । 

तरगाम पिते द्रष्ट सोतया सद् राघवः ॥ १॥ 
प्रावधान गृद्धोचासौ सवीपकर्णानि च । 
लन्मणेन सद भ्रात्रा तस्मान्नित्य वएमनः ॥ २॥ 

ती गरीतायुधी वारौ प्रात एमलक्मणी । 

रातरमा्गं समेयातां सीतयानुगतौ तद् ॥ ९ 
ततश्च वेए्मप्रूडाणि दम्याणि च मततः । 
ददृणुस्तास्तदरखछ पोरत्नानपदखियः ।॥ ४ 
ग्र्तर श॒तमाग च नासान्ननयदावुते । 
तदानुगात् प्रस्थान ठमस्यामिततनसः ॥५॥। 
पदातिं तं समायातं सभावं सद्धसन्मणां 
उचुदृष्रा वधविधा वाचो इःवसमन्विताः ॥ ६॥ 
ग्रनुप्रयाति यं पातं चतुरं मदद । 
तमिमं सातया साधमनुगच्छति ल्मः ॥५॥ 
मुवेश्र्सज्ना दि मतिमानपि व्रो्वान् । 
ग्रनुत पितरं कतु धमीत्मा नायमिच्छति ॥ ८॥ 

पान णका पुरा द्र देवेराकाएगेरपि । 

सीतां तामपि पए्यति एानमामे पृ्ण्तनाः ॥ १॥ 



अयोध्या |. १०१ 

स्नेनादरागेण भूषितां वरवर्णिनि । 
विवर्णतां नपिप्यतति सीतां णीतो्नवाग्रवः ॥ \०॥ 
नृनं दणरघोऽन्येन सचेनाविष्चेतन : । 

रथा विवासयत्यन् प्रियं दुच्रमकारणे ॥ \१५॥ 
पदि दि स्याद्नाविष्टः सेनान्येन केनचित् । 

कथं विवासयदेनमकस्मादरुणसागरर ।॥। १८॥। 
को ायी निर्गुणमपि त्यनेत् पुत्रं तचतनः। | 
किमु यस्य गणिः कृत्स्नो त्तौकोऽवमनुरतितः ॥ ५२॥ 
ग्रानृण॑स्यं लमा णीलं श्रुतं सत्यं पराक्रमः । 
ण़रामय्रति गुणा राममंत प्रदर प्रथिता भुवि ।) 2 \ 
विवापेनात्य तनापं दरःषितोरन्व मद्ात्नः। 

ग्रौदकानीव सच्रानि तत्तिततस्य प्रिियात् ॥ १५॥ 

त्ोकनाघस्य रामस्य धारया पारितं गत् । 

ग्रपर्वाणीव सोमस्य राटधग्ररणपीरया ॥ १६॥। 
ग्रयं स दाता भोगानां धरिज्राणमुखस्य च । 

तघ्रामयप्रदानस्य राता गच्छति नो वनं ॥ ५७॥। 

साधुलच्त्मावत् सव त्यत्तमोगयरिग्रस्यः । 
राममवानुगच्छमः कि नो दारिधनेन वा ॥ ९८॥ 

सपुत्रधनदरा वा सपणरुटरव्यसंचयाः । 

गच्छामस्त्र यच्ना्रं साधूर्गच्छति राघवः ॥ १९॥ 
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विद्धरेग्यानग्रयनरर लार नसाधनं । 
परित्यत्यानुगच्छामस्तुल्यट्ःवा नुपात्मनं ॥ २०॥। 
समुदुतनिधानानि णीएधिस्तोच्छयाणि च । 
प्र्तीणधान्यनगवा क रीनसंमार्तनानि च ॥ २९।। 
पिणाचप्रेतरत्तोमिरनष्टान्युच्छि्टमोननेः । 
ग्रत्ेर।।५५> नोज्ञानि परित्यक्तानि देवति ॥ २२॥। 
ग्रस्मत्यक्तानि वेश्मानि केकेयी प्रतिपग्चतां । 
त्रनं नगर्मनात् धनर गच्छति राघवः ॥ २३॥। 

ग्रएतां परित्यक्तमस्मामि्ीविदे पुरे । 
प्र वत्स्यति रामोऽयं पुर् तत्र भविष्या ॥ २४॥ 
वित्तानि देष्टिणः सपी तना मृगपक्तिणः । 
श्रस्मतथ^) प्रपग्बत्तां सेव्यमानं त्यत्रतु च ॥ २५॥। 

एताश्चान्याश्च विविधा वाचः पौरननेरिताः। 
प्रवन् रामो पौ मागे वनवासकृतोख्मः ॥ २६॥। 

्यष्दश८पि ननं तदार्तम् 
ग्रनार्तद्रपः प्रहसत्निवार्तः । 

नरगाम रामः पितरं दिद्ज्तः 
सत्यप्रतिन्नं नुतिं चिकीर्षुः ।। २५॥। 

प्राप्ता चे्वाकुकुलप्रदीपो 
शमः पितुर्वेएम ६५८ त; । 
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ततिषटटत प्रेक्य ततो नियोगं 

स्मितं सुमच््ं प्रतिद्धारमिष्टर ॥ २८॥। 

इत्यार्षे रामायण श्रयोध्याकाण्टे उदासीनवाक्ां नाम 
जयख्िंणः सर्गः ॥ 



१०९ रामाध्ण 

> + 21४. 

प्रागधानागते रामे समाध सद्धत्वच््मणो । 
तदत्तरमतीवाती वितललापाकुलो नृपः ॥ ९॥। 
दन्तानार्मे ममामिचरे सकामा भव ककेपि । 

मृते मयि गत रामे वनं मनुनकु्नरे ॥ २॥ 
त्यनामि भरतं चां च नीवितं चदमात्मनः । 
प्रणाधि विधवा शत्यं निर्धृणे निरपत्रप ॥ २॥। 
प्रद दि द्धानों रमेण त्यक्ता तीवितमात्मनः । 

न भविष्यामि ते पापे मूयोधप्येव व्रणानुगः ॥। ४ ॥ 
कन मन्यत मृष कं समन्वयसेऽप्रमं । 
मम नीवितनाणाग्र कस्येद् मतमीटृणं ॥ ५॥। 
ग्ररएयं भन्रतां रामो मरत्चानिपिच्यतां । 

रति कस्य मतं घापरं मोघाणस्य दरात्मनः ॥ ६॥। 
वात्न ग्रसौ कथं रात्यं भरतः कारपिष्यति । 

तेर तिष्ठति रत्यादे राम रानीवत्तीचन ॥ ५॥ 
म्रज्नाता कात्तराज्रीव मा्चदपेण ककपि । 
कथं चं त्तीणयुए्यन मया मन्दबुद्धिना ॥। ८॥। 
व्याली घोरविपेव वं मयावब्रुदया निषेविता । 
घया दष्टो विमोच््ये«दध प्राणिरिषटेः सुतेन च ॥ १॥ 



परयोध्धाकप्ः १०५ 

सखीणां धिगस्वनावीणां कृतघ्रीनां 2४ षत: । 
त्यतति वणगान् भर्तृन् या लुब्धा धनकाद्या ॥ १०॥। 
निधा न्नुनो9 कीदृणं कद्यं तव । 
णरणागतं ाचमानं न्मा चं त्यक्तुमिच्छसि ॥ १९॥। 

मामेन्नणंसे त लोकः परोःप्येप सुवावद्धः । 
यन्मां प्रियेण पुत्रेण वियोतवति दःषितं ॥। १२॥। 

उचितः णिविकायानं रघयानं च मे सुतः । 

कानारवनट्रगीनि कथं पद्यां गमिष्यति । १६ ॥ 

स्वाट्रनामत्तपानानामुचिता ऽयं ममात्मनः । 

स्रा वित्तासी च मुट्रानरणभूपितः ॥\ ९४॥ 

कटुनित्तकयावाणि मृत्तानि च फलानि च । 

वल्कन्नानिनसंबातः म कयं भन्तविष्यति ॥ १५॥ 

ग्रपि शरमःत प्रमत्मा ७।॥० >*५ णासन । 

नच्छेदनमितो गन्तं न तु वत्सः करिष्यति ॥ ९६॥। 

द्धा श्रुद्रमव धमीत्मन् '=^{।॥1 गु्वत्सत्त । 

मघासि पितृमान् पुत्र खावण्चेदन>ा६८। | १०॥। 

०ौलन् तशु ण>५८ प्राणन्यो ऽपि प्रियं सुतं । 

का त्यतः गुणारामं रामं मे धीयते मतिः ॥ १८ ॥ 

नृणंसोऽसमनाय «रे सर्वथेव धिगस्तु मां । 

्र्रषुं दयितं पुत्रं खीनितौ यस्त न्धरते । १२ ॥। 
1 4 
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किं मां व्यति लोकोऽयं नृशंसं धापकारिषं । 
प्रः पूतं स्वीकृते मृषस्त्यताम्यनपकारिणं ।॥ २०॥ 

विष्ठां वामदेवश्न नावालिः काए्ययस्तघ्रा । 
कि मां वत्त्यत्ति ध्ुचेद् तथान्ये ब्रद्यवादिनः ॥। २१॥। 
विश्चामिनरादयः सिदरास्तपोवननिवासिनः। 

पृधिव्यां धधिवीपालाः किं च वक्त्यति माधवः ॥ ९९६॥ 
क्तो <प्म्थयणसा लोकं पतितश्चास्मि सर्वधा । 
करके रन्यलुब्धायायमितुत्य वरदं ॥ २२॥ 
दा क्ता स्मि न ८स्मि दग्धो स्मि चपलेन्दरियः। 

क्का वशमापन्नः पापायाः पापमोक्तिः ॥ २४ ॥ 

गुरमिर््रदछर्चनेशच कृच्छरेवील्येऽतिकर्पितः। 
मुवकाले०गर मे पुत्रो दःवमेवोपभोक्तयते । २५ ॥ 
ग्रनियोत्येव द्ःवपु मं रातीवलोचनं । 
तदेव मां मे स्वाव्यदि पापं न चाप्रुयां ।॥ २६॥ 
र्ति राता दण पुच्रणोकाकुलेन्त्रि्ः। 
ग्रनिन्द्दात्मनात्मानं सुरां धाचव वेदवित् ॥ २०॥। 

एवं विलपतस्तस्य टःवार्तस्य मदीपतेः । 
उेत्यावेदयामात सुमन राममागतं ॥ ६८॥ 

ततः स शना समुपागतं सुतं 
मुमल्नतो वेष भृणार्तमानसः। 
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 मुमच्रमुद्राच्य तदाभ्यधात् प्रमुः ॥ २९॥ 
प्रचस्भतामाथि 

रत्यार्पे ९ ८।५४ श्रयोध्याकाणटे द्णरथकित्।' नाम 
चतु : सर्गः ॥ 
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प्रवए्यतां राम रति वाक्मुक्ता नराधियः। 
तीत्रणोकसमाविष्टो मघो मोद्धमुपागमत् ॥ \॥ 
मुद्रतमिव निश्रेष्टो भूवा मोरूपराचणः । 
प्रतिमे ततः संज्ञां सिंद्धासनगतो नृपः ॥ २॥ 

त्व्यसंज्नं च तं मूधः सुम्लः पृथिवातिं । 
उपेत्य प्रान्नन्तिवीकयमुवाचेदे सुदट्रःणितः ॥ २॥ 
द्वा चविनेन्यः स्वधनं भत्येभ्यश्रोपत्रीवनं । 
स्वरएिमिमिरिवादित्यः ष्यातो लोके गुणांणुमिः ॥४। 
ग्राज्नां ते णिरसादाय वनं गततं कृतन्नणः । 
तत्समेन सदह धारा सीतया च नराधिप ॥ ५॥ 
षटु तेऽभ्यागतः धादौ तं पण्य घदि मन्यसे । 
र्ति रान्ना मुमन्रस्य श्रुचा वचनमव्रवीत् ॥ ६॥ 
ग्राकाग्र रव प्ुद्रात्मा निःश्रस्योलं सुटरःषितः। 
मुमच्रानय म ्तिप्रं यावत्त रद् मामकाः ।। ५॥ 
दरः परिवतस्तरिं दरषट्मिच्छमि राघवं । 
रत्युक्तोऽन्तः पुरे गवा मुमन्नी वाकः भनव।त् ॥ ८॥। 
ग्रा्ीः क्रन्दति वो राना मा चिरं तत्र गम्यतां । 
एवमुक्ताः खिषः सवी: सुमचरेण वरान्विताः ॥ १॥ 
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तजात्गमुनुपं रट भतुरज्नाय णासनं । 
्रधसप्रणता नापरी ् रपवत्यः स्वलंकृताः ॥ १०॥ 

येवुस्ताः पतिं द्रष्ट ककग्या सदतं तद । 

हमवेच्थागतान् ानणेषेण तता नृपः ॥ ११॥ 

स॒मत्रानय म निप्र ु त्रमित्यम्यभापत । 

ततः मुमच्रस्वरितो रामं लच्मणमेव च ॥१२॥ 

्रतरेणयामास गरं रान्नस्तां चापि मप्रिलीं । 

ट्व च ह घातं द्रद्रामं कृतान्नलिं ॥ १६॥ 

उत्यपरातापनादाती रत्रा खीत्रनसंवनः। 

ग्रागच्छ पुत्र रमति ? (र धतु"ुधागत ः ॥ १४६॥ 

ग्रप्राप्रैव च संभ्रातः घात नृपतिः सुतं । 

तोदं तं मग्यत्य मः संध नसः ॥ १५॥ 

रशत धरणो परगिच्छार्तमानसः । 

एनिरत्ा् संमू त्ननेवातन पुनः ॥१६॥ 

्मान सद भ्रात्रा सीतया चान्ववेणवत् । 

तनेनोपवेिनं लैलधामाप मूरहितं । १७॥ 

ततः छ्लीगां मदाना: संतत्ने एानवेए्मनि । 

मद्रतीदिव तं रमो लब्यसंन्ं मङोपतिं ॥ १८ ॥ 

वाच प्रान्नलिर्मूा णोकाणवयरिुतं । 

्रापच्े घां मारा श्तोऽसि हि नः प्रमी ॥१९। 
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प्रस्थितं वननाराय संपए्य कुगतलन मां । 
लच्मां चानुत्रानीदि वेदत च महीपते ॥ २०॥ 
निवर्त्यमानावपि दि न निवुत्ताविमो मया । 
श्रता नां वनवामाघ गमने कृतनिश्चान् ॥ ९५॥ 

लल््मां मां च सीतां च समनुक्नातुमर्कति । 
ग्रनुत्ताकराद्धिगां राममिति ज्नाा मद्तोपतिः ॥ २२॥ 

उवाच प्रच्य दीनात्मा वाप्यपयीकृलतेत्नाः । 
वरप्रदानात् केकय्याः पुराद राम वचित; ॥ ८२॥ 

नस्मानिगृछ मां मृरं राना मवितुमर्दमि । 
एवमुक्तो नुपतिना रामो धर्मतां बर; ॥ ४६॥ 
पिते प्रणिपत्येद् प्रत्युवाच ट्ा्रानिः। 

मवान् पिता ११४३ रात्रा मती प्रमश्च मे ॥ २५॥ 
देवतं धृत्नीयश्च गरीघान् धर्म एत च । 
भवात्नयगि स्यातव्नं मया रानन् प्रमीद् मे ॥ २६॥ 

न निवतपिन वोऽ भव मत्यप्रतिध्रवः। 
रात्रा वर्पमर्सानुर्मवानेवाम्तु नः प्रमुः ॥ ९७॥ 
प्रधा चवा प्रतिन्नातं ककम्यास्तत् तथा कुर् । 
चां च कृवाद्ेमनतं रतयमिच्छेयमित्युत ॥ ५८॥ 

बरेलाकस्यापि कृत्स्न म कात्तौ भविष्यति । 

श्रुचा तु वचनं रामात् सत्यपाणमितो नुपः ॥ २६॥ 
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उवाच कर्णां वाक्च वाष्यगद्रदेया गिरा । 

नियितं पदि त म म्िवार््धमितो वनं ॥ २०॥ 
गतु पुरादितः पुत्र ततो गच्छ मया सद्र । 

न द्धि ववा विरद्ितो रम तीवितुमुत्सद्धे ॥ २५॥ 
चरव्रा मघा विरद्धिति रात्रास्तु भतः पुरे । 
रटति त्रुवाणं नुति रामा वचनमव्रवीत् ॥ ५॥ 
नामि घमितो गततं मचा सद वनं प्रमो । 
नानुवृ्तिस्वया काव मम रानन् कव्यन्नन ॥। २२॥ 
प्रसाद् तात पमी बात्तमरति नो मवान् । 
मत्यप्रतिक्नमात्मानं कर्तुमर्मि मानद ॥ २४॥\ 

स्वधमं स्मारयामि चां रत्रन् नोप्दिणामि त । 
स्वधर्मतो< व मत््द्धात्न चं चलितुमर्कमि ॥ २५॥। 
टवमुन्तो दणर्ा शमं चचनमत्रवात् । 

कौर्तिमावुर््लं मर्वे धर्म चाप्रुदधि णाश्रतं ॥ २६॥ 
यणसो वद्र मूः पुनरागमनाय च । 

ग्रस गच्छ पन््ानं मत्सत्यं पारिपात्सपन् ॥ २८॥ 

टमां तु रननीिकामिर् चं वस्तुमर्नि । 
ग्रस मुक्ता मया सार्ध मोगानिषटरान् धनानि च ॥३८॥ 
समाग्रास्व सुटरःवातां मातरं च गमिष्यति । 
दति रामौ वचः श्रवा पितुरातस्य धरोमतः ॥ २१ ॥ 
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उवाच प्रान्नलिमूता रात्ानं णोकविद्छलं । 
समुत्सुत्य मुं ममो नानुवरतितुमुत्से ॥ ४०॥ 
यानव भागान् प्रा्स्यामि को मे श्चस्तान् प्रदास्यति । 

नस्मादरमनमवाद्े वणोमि न निवर्तनं ।॥। ४९ 
धनरनाचिना भूमिरियं सट्रव्यसंचया । 
सदस्त्यश्ररथग्रामा मरताग्र प्रदाोयनां ॥ ४८॥। 

त्यनेषं दपितान् प्राणानिषटरान् मगान् धनानि च । 

भवत्तमनुतं कर्तु न विच्छयं कदचन ॥ ४२ ॥ 
ग्रयगच्छतु त टःवर नुत मद्धियागतं । 

नुम्बति चद्धिधा नव साधवः सागरोपमाः ।। 2 ॥। 
न रात्यप्राप्निमिच्छामि न मुवानि मङ्ापत । 
वरप्रतिन्नातमिच्छामि कर्तु सत्स प्रणापि मां ॥ २५ ॥ 
ग्रनुत्रानाद्ि मां णोघ्रं बनवासकृलाग्यमं । 

ग्रनुग्रङे धरे मन्ये चत्मत्यपरिपान्तनं ॥ 8६ ॥ 

इवं सराटा सुरा च मेदिना 
मया निसृष्टा भराय दावनां । 

श्रद् च सत्वं मवता<नुपान्तचन् 

वनं गमिष्यामि नधा निपरवितुं ॥ ४८॥। 

मवानिमृष्टां मतो मद्धामिमां 

मगएटणंत्नां सयुरीं सक्राननां । 



्रयोध्याकाषरं ९११ 

णिवां सुमीमामनुणास्तु वीर्घवांस् 
चया प्रदरः नुपने नघास्तु तत् ॥ ४८॥ 

तथा नमे पार्धिव प्रीत मनो 
मद्त्स्वपि प्रतिमुचपु वर्तितं । 

ग्रा निदणे नव णि्रमेमन 

त्ययतु टःवं तव मद्योगं \। ४६ ॥ 
रदं द्धि नवानघ राएमव्यमर 

न चापि मागान् न मुवानि कामय । 

न त्रावितं चामनुतन वोत्रयन् 
वृणामि रात्र् मुकृलन न ण्ण ॥ ५८॥ 

पत्तनानि मृन्नानि च मनवन् चन 
गिरय धण्यन मितः मामि च। 

चन निवन्स्यामि मुवा गलतवरा 
व्यपतु टरःवं तव मद्धियागनं ॥ ५१॥। 

इत्यप रामाया ग्रवोध्याकाणट द्णर्राश्रासनं नाम 

वत्तचिणः सर्गः ॥ 



९१४ रामायण 

> १९४]. 

ततः सुमच्रं नृपतिः धीठितः स्वप्रतिन्नया । 
दीर्घमु्तं च निःश्रस्य णणासाद्भय मिणं ।। १॥। 
चर ङतत्तं भूरि ए खावरणसंवृत । 
रधतप्णलुयाचार्धे निप्रमेवोपकल्य्यतां ॥। ५॥ 
तरः धौ चनणासिन्यो वित्तासिन्योा मद्धाधनाः। 

ग्रनुयातु कुमारस्य रत्यर्े रुचिरानना; ॥ ३॥ 
सुहृदो प्रे ८>.रन१् रामं रात्।° त्वीचनं । 

ति चेनमनुगच्छतु संविमत्ता मद्धाधने : । 8॥। 
करोपाध्यन्ाख्च मे सर्वे कोपमागाच सरवणः । 
गच्छतमनुगच्छन्ु रामं रातीवत्ताचनं ॥ ५॥ 
मृगयां विद्धरन् भागान् मज्नानश्चाप्वमाप्ितान् । 
वनेघ्रपि वस्न् शमो भाता रन्यसुवानि वे ॥ \॥\ 
ावन्मे विमेव: कटि व्यावदस्त्युपत्रीवनं । 

ददन् दानानि त्धिपु विसनंश्च धनानि वें । 

रामोऽपरे वनवातेऽपि राज्यधर्मं समश्रुतां ॥ ८॥। 
मरतो°ध्युदतधनामयोध्यां धानवविमां 1 
र ्वकानेः पुनः श्रीमान् रामः संसिध्यतां वने ॥ \॥ 
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त्रुवत्येवं दृणरये क्कयों भयमस्यृणत् । 
ग्रासं ्रुणोप चवाम्मा; स्वर्चेव व्यमिव्त । १८॥ 
सा विवागमुपवी दीना ततो रानानमत्रवीन् ) 
मरम्भामर्पताम्रान्ती क्रोधसंर्न्तोचना ॥ \१॥। 
सेतमारमिद् रत्य धातमण्ठां ग्रा सुगं । 

दृचाघ्यथ्रदरया मे चं मविष्यस्यनृतां नुप ॥ १२।। 
वं नृणंसया भूवा वाक्णरेरमितारितिः । 
क्रकन्या टरःषितो रात्रा नामिदं वाक्वमव्रवीत् ॥ ९२ ॥। 

वतं मां धुरं गुर्वमिपच्छां माधुगरित \ 
नृणंमे किन्नु तुदसि वाक्प्रतोदेः पुनः पुनः ॥ १४ ॥। 
टवं त्रुवतं रात्नानं कक्रयीं पनरत्रवीत् । 
पाप्स्वमाववचनं परप घार् निश्चया ।॥ ११५॥। 
तवेव पर्वः सगरो न्येषठ पुत्रं कित्तात्यत्रत् । 
ग्रपमनसमव्यग्रस्तधा च राघवं त्यन ॥ १६॥ 

ए्वमु्तो धिगित्यु्ता रात्रा दणरघस्तदा । 

दध्यौ त्रीरान्वितः किचित् शिरः संकम्यप्रत्निव ॥ १८॥। 

ततो वृद्रो मद्धामात्यः सिटी नाम विघ्रुतः। 

मृण बरडमतो राज्ञः क्ततणामिद्मन्रनोत् ॥ १८६ ॥ 

वुरा्मन्नसं दवि सगरः प्रधिवापतिः। 

रतुना त्यक्तवान् चेन ब्रुवतस्तन्निबोध मे ॥ ९९॥। 
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ग्रतमन्नाः कि्तादाय पौराणां दारकान् गतत । 

णरम्वा ग्रमु चिन्नेप दौःणील्यादिति नः प्रतं ॥ २०॥ 
नन विप्रकृताः क्राः पौरा रात्नानमत्रुवन् । 
ग्रतमन्नसमकं वा त्यतास्मान् वा मद्ोपत ॥ ९॥। 

तानुवाच तनो रात्रा कि कारणमिति प्रभुः । 
तं तदा रुषिताः परास्त रात्ानमन्रुवन् ॥ ५२॥। 

पुतच्रस्तवेप दीःणाल्यादस्माकं कित्त दारकान् । 
गन्त क्राणत ग्रादाच णरष्वां लिपति स्ववं ॥ २६३॥ 

ति तपां वचः रुचा धाराणां सगत नुषः । 
त्यात तिनं पुरं तपां च प्रियकाम्यया ॥ २8 ॥। 
ग्रनातमवं नुतिः सगरस्त्यत्तवान् सुतं । 

गृणवनतं सुतं रात्रा रामं त्यच््यत्ययं कवं ॥ २५॥। 
रति सिद्रार्घवचनं रुचा दृणरघो नुषः । 
ए १५।वत्तया वाचा कक्योमिद्मत्रवात् ।॥ २६॥ 

ग्रनुत्र्नामि स्ववमव रामं 

शत्यं परित्यत्य मुवानि चंव । 
व्मघ्यनार्मे भतन साधम् 

एतत् मुषं मुद्ध चिराय रट ॥ २०॥। 

इत्यर्थे रामाया ग्रवोध्याकाण्ट मिदार्घवाक्य नाम 
पदरिचंशः सर्ग; ॥ 
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क्केय्या वचनं श्रुता पितुर्णरघस्य च । 
ग्रन्वभापत धरमात्मा रामस्तत्र मद्धावणाः ॥ १॥। 
त्यनसर्वस्वमागस्य वन्याद्धारनिपविणः । 
ग्रनुप्रा्रण म रानन् किं कार्ने वित्नने वन ॥ २॥ 
या द्धि द्धिवा द्वि्रष्ट गत्रकनां वद्धन्नप। 

किं कार्वे कल्ला नस्य त्यत्रतः कुज्रत्तत्तमं ॥ ४॥ 
त्रा मम विमुत्तस्य धतिन्या कि प्रयतनं । 
स्वमवानात्रानामि चराणवव तु कवलं ॥ ४।। 
वनिचपिटक चानि सणि वरव नुप । 
चतुर्ण च वपीणि वन वत्स्यामि निर्न ॥५॥। 
ग्रथ चाराणि कंका स्ववमाद्धत्य राघवं । 

उवाच परिधत्स्वति निर््न्ना तनमंसदि ॥ ६॥ 
प्रतिगृक्छ च ति चारे कंक्व्या द्स्ततस्ततः । 

विद्धा वापस स्ल्म रामः परिद्ध स्ववं ॥ ०॥ 
ग्रन्ववं लच्माग्नापि विद्धा वमन श्रु । 
चारे परिद्य वोरस्तयव पितुरयतः ॥ ८॥ 
ग्रघ्ात्मपरिानाव प्रातकाणेववासिना । 

ष्टा समुग्यत चर् ककच्या ननकात्मनना ॥ १॥ 

११७ 
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लन््माना स्थिता पार रामस्य णुभदर्णना । 
नग्राद मूणमुद्धिरा मृगी दृष्ट्व वागुरां ॥ १०॥ 
परिगृ्य च ते चीरि सीता सास्ताविले्नाणा । 
गन्यवरात्रप्रतिमं मतीपमिदमव्रवीत् ॥ ११॥। 
रायपुर कयं चमर ्घ्रामि णस मे । 
त्युक्ता चापमेकं सा स्वस्मिन् स्कन्धे समासृनत् ॥ १६॥। 
दवितीयं च परीदध्यौ चीरमादाष मेषित्ती । 
चीरव्थाक्४ ला दैवं तन्यवरने प्रमा ॥ १२॥ 
तां चीरवसनां दृष्टा मर्तनाघ्ामनाधवः । 
प्रचुक्रुशुः स्ियः सवी धिग्धिगित्येव चानुब. ॥ १४॥ 
तं धिक्णव्द् नुपः भ्रुवा स्वल्लोमिः समुरा्नं । 

चिच्छेद् तीवित्रदरां मुखग्रदरां च दरःषितः ॥। १५॥। 

निः्रस्योतं स रच््वाक्भीपीं तामिद्मत्रवीत् । 
रामस्येकस्य गमने वरं घाचि५५६. ॥ १६॥ 
न सौमित्रनं नानया नृणि द्टचारिणि । 
किमघमनयाोश्रीरि द्दाप्यटूर्णन ॥ १०॥ 
पार पापसमाचार नृणंमे कुलपांसन । 
केकेपि कुणचोरे नो सीता वसितुमर्दनि ॥ १॥ 
न नु पवीप्रमेतावत् पपि राभविवारनं । 
किंते मूष इदं कर्तृ मतिनिरधगानि नि ॥ १६॥ 
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र्ति ब्रुवाणं पितरं रामः संप्रस्ितां वनं । 
ग्रवाक्रणिः समासोनमिद् वचनमव्रवीत् ॥ २०॥ 

रयं धरम॑न्न कौणल्या मम माता तपस्विनी । 
वुटरा चान्लरणीत्ता च सुभृणं चामनुतव्रता ॥ २५॥। 
मद्ियागाटृणं रानन् निमग्रा णोकसागरे । 

ग्रनुग्रद्धर्घे कृपा वत्तौ ऽवे्लणमर्ति ॥ २२॥ 
गरा न टरःषितं स्यात् चया नाघ्रेन नाचिनी । 

मदपत्तवा तधा रानन् सदेमां ्र्मररसि ॥ २३॥ 

इमां मद्न्द्रोपम नातटुःखिताम् 

म्रवत्तितुं चं तननों ममार्दसि । 
ग्धा वनस्य मपि ए्ौककर्षिता 

न नोवद्धाना घमसादनं व्रत्तत् ।। २४॥। 

इत्यार्षे रामायणे श्रयोध्वाकाण्डे चीरयरिगरद्धो नाम 
सप्त्िंण सर्गः ॥ 
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मानवणधः रमं दृष्टैव वादिनं नुषः । 
भायीमिः सङ् सवामि; ण्रुणोच प्ररपोद् च ॥ १॥ 
न चेनं णोकटःवार्तः णरणाकामिनिरनितु । 
न चामिनापितुं रात्रा गणक्िनं त्रपरान्वितः ॥ >॥ 
म मृद्र्तमिव ध्याता दरःवामीनितनाचनः। 
वितलत्तापातुरो शत्रा कृतातवत्तमोद्धितः ॥९॥ 
नुनं मवा कृताः पूर्वं वियुता पुत्रवत्मनाः । 
प्या पुत्र वियुत्येऽद चयालिकृयणार्वणः ॥ ४ ॥ 
ग्रकान्त दृदिनां मृत्युम्तात नूनं न विव्रल । 

वि्रु्यमानो वन्मुतवुं नापिगच्छम्यद ववा ॥ ५ ॥ 
ननाककातं प्रियं पुं वृणचारम्तररं बनं । 

्रम्यितं प्रणयतो मथ द्वं किं न दीति ॥ ६॥ 

त्र पुत्र मया कान्ते नानलनीघाऽसि सर्वा । 
टव मति तत्र वां योत्रयामि पिगम्तु मां ॥५॥ 
एकस्याः तलु कक्याः कृताथ्यं टःणितो नः । 
इत्युक्ता निपपातोव्यीं राता मृष तमाम च ॥ ८॥ 
मत्तां च प्रतित्त्वाघ् मुद्रतात् स मरीपतिः। 
्ररपर्णत्ताणा वाकं मुमन्रमिदमत्रवी् । † ॥ 



अयो५।।९ ` १२१ 

गुता रथं मदं चं शीघ्रमानव वानिमिः । 

तेन प्राय म युतं वनं मुनित्नप्रियं ।॥ १०॥। 
रति राज्ञा समाज्नत्नः सुमन््रस्वरयान्वितः । 
ग्रानगाम रषं रत्नो बुक्ता घरमवानिनिः ॥ ११॥। 
उपनय च तं प्ते रघ र्विभूषितं 1 
शाते निवेदयामास रोधं वुत्ता इत्युत ॥ ५२॥। 
कोषाध्यत्तमधाद्रव स्वममात्यं नराधिपः । 

उवाचेदं त्रचा धम्य णाकव्याकृलितान्रे ॥ ९३॥। 

वासांसि चं मद्धद्धाणि भूषणानि वराणि च । 

वपाण्वेतानि संव्या वेदेच्छे प्रतिपाद्य ॥ १४।। 

रति रान्ना समादिष्टा गवा कोपगृदेतुसः। 
प्रापच्छच्छीघ्रमादाय व्रदे्यधं सवमेव तत् ॥ २५॥ 
नलो निवासवामास् तानि वासांसि मेधित्ती । 
मृचनामार चात्मानं मूचणिस्तर्वररानना ॥ १६॥। 
ततो विराननवामास सा तदेएम विनूपिता । 

विमत्त प्रभा सौरा विग्रष्रतिमिर्ं नगः ॥ १५॥। 

लां मपितां परिघन्य श्रश्ूर्वचनमत्रवीत् 1 

न्द्धान्मूरधन्युपाघ्राय सीतां ददितिरं यथा ॥ ९८॥। 
सत्कृता त्ास्िताश्चेव वदद प्राकृताः खियः । 

द्रिदरमवमन्यत्ते मतीरं न तु सत्छियः ॥ ९१॥ 
10 



रम प। 
तत्तया = ।वमतव्यां गता वृत्र धनच्यतः। 

दैवतं दि प्रतिः खीणां सधनो निधनोऽपि वा ॥ २०॥ 

रति श्र्रा समादिष्टा सीता मर्तपराचणा । 
कृतान्ननि; स्थिता प्रद्धा कौणल्यामिदमव्रवीत् ॥ २५॥ 
प्रार्य करिष्ये ऽभ्यधिकं णासनं त यात्य मां । 
ग्रनिन्ना स्मि सत्छीणां धमीचारस्य सरवणः ॥ २८॥ 
पृघत्रनसमामार्थि न मां चं कतुमरमि । 
धमीदिचलितुं नान्तम सू्ीदिव प्रमा ॥ >३॥ 
नालन्नी वाले वीणा नाचक्रो वर्मते घः । 
नापतिः मुतमाप्राति नारौ चन्वपि मुप्रता ।॥ २४॥ 
मिनं ददाति द्धि पिना मितं माता मिनं सुनः । 
ग्रमितस्य दि रातकः मुवस्ाे पतिः न्वियाः ॥ ८५॥ 

माः मुलानां सर्वेषां 7तारं देवनं पतिं । 
कथ्माववमन्यथदे चान्याः प्राकृताः सिवः ॥ २६॥ 
भतुः प्रिवानिमिनं दि त्यत्रमपि त्रीविनं। 
धािघ्रदानसमयात् प्रमृत्यवं व्रतं मम ॥ २७॥। 
दैवतानामदे नूनमनुग्राच्छास्मि साम्प्रतं । 

रने प्रकृतिकल्याणों बुद्विं वर्धयमे पुनः ॥ २८॥ 
रति सीतावचः श्रुचा धम्य कद्यनन्द्नं । 
प्रूटमत्ा ममाचाप्र कोणत्या टरःलद््वन ॥ २१ ॥ 



त्रयोध्।च।५. १८३ 

परिघ्रत्य च कौणल्या तां वधर नकात्मननं । 
उवाच परमपरा गद्रदय्रथितात्तरं । ३०॥ 
ग्रनाश्चर्वमिदू पुरि वचनं तव मधिन्त 
या चं विदार्य वसुधां प्ुभं सस्वमिवोत्यिता ॥ २१ ॥ 
त्रनकस्य नरेन्द्रस्य मेचित्तस्य मद्ात्मनः। 
प्रणमश्च गुणानां च सटृणी वरं विपां ॥ २२॥। 

ग्र वणस्या धन्या च वरस्मरास्वं समुघस्यिता । 
गृणक्ना च कृत्ता च धर्मन्ना च यणस्विनीं ॥ ३३॥। 
निरवनाद भविष्यामि चवा सद वनं गते । 
एम तात्रीतताम्रान्न साकलं पुनरागत ॥। १४॥। 
तरनु खन्तु तं पुति माव्यमम्नाप्रमत्तया । 
न्ल्मास्य च वारस्य चद्रनस्मर विणेपतः ॥ २५॥। 
त्रं सद्य सीतां तु प्रणस्य च वणस्विनों । 
मृधन्युपाघ्राष सन्नं कौणल्या राममत्रवीत् ।। ३५ ॥। 
नित्यं राषव सीताघा भवितव्यं समीपतः । 

न्ल्मास्य च वीरस्य चवि मत्तस्य मानद ॥ ३५॥। 
कतव्यश्चाप्रमादस्ते चने प्रचरा । 
तां तु प्रान्नत्विरभ्येत्य मानुमध्ये व्यवस्थितः ॥ ३८॥ 
रामः स पर्ये धर्मत्नो मातरं वाक्चमव्रवीत् । 
ग्रम्ब्र सोतां समापित्य चं कि ̂ ।ननुशा्लि किं ॥ ३१॥ 



१२४ रामायणं 
त्तच्मणो दत्तिणो बाद्धण्डायेव मम मेधित्ती । 
न छि सातु मघा णका कीर्तिरात्मवता घा ॥ ४०॥। 

गृद्धीतणरचापस्य कतोऽस्ति दि मयं मम। 

ग्रपि याणां त्सोकानामोश्ाद्वा शतक्रतो; ॥ ४१॥। 

ग्रम्ब मा दःषिता मृस्वं श्ुघ्रूष पितरं मम । 
लयोऽस्य वनव।र स्य भविष्यति णिवेन मे ॥ 8२॥ 

ग्रस्य रज्ञः प्रसादेन वपीणएयेतानि मे रुमे । 
मुवेनेव गमिष्यति पथेकदिविसं तथा । ४३॥। 
स्वस्तिमित्तमरोगं मां धुनरभ्यागतं वनात् । 
स्वेरेव सुकृते वि ध्रुवं दरच्यसि मा शुचः ॥ 88 ॥ 
टतावद्मिनाताघमुक्ता म ननो वचः । 
द्द्णात्यत्य मातृणामधसप्तणतान सः ॥ ४५॥। 

समुपेत च मातस्ताः कृतान्नत्तिरिद् वचः । 

उवाच रामो धमात्मा प्रप्रयावनतस्तद्ा । ४६।। 
संवासात् पुरुषः कञ्चिदिश्रासाद्रापराध्यति । 
ततोऽ्पराधः नन्तव्यः सवी श्रामन्लयामि वः ॥ ४७॥। 
ग्रलानाद्रा प्रमादाद्या मया वो यदि किञ्चन । 

ग्रपरादे तदग्याद्धे वणः नमयामि वः 1) 8८1 
श्रध त्ते मद्धांस्तत्र तासां नपतियोपितां । 
नी चीनानमिवं संक्रन्द् एवं त्रुवति राव ॥ ४९ ॥ 



म्यो (हि १२य् 

मुतयणत्रवेलुना९" 
टृणाधवेए्म तरभृव घत् पुरा । 

विलपितपरिवेदितस्वनेप् 
व्चसनमवेस्तदभूदिनादितं ।॥५०॥ 

रत्यारपे १।५।५॥ श्रघोध्याकाएे सीतात्तमदि४ † नाम 
वि, क्च 

ब्रह्न ¦ साः ॥ 



१२६ रमाणं 

५2 12९. 

कृतान्नलिस्ततो भमो लच्मणश्र मराघणाः । 

वेदेरी चेव श़ानानं परिनमुः प्रदनतिं ।॥ १॥ 

कृचा प्रदन्निगां चेव प्रपत्यानुमान्य च । 

रमः णोकपररिगानां ननीमम्ववादूयत् ॥ २॥ 

ततो मातुः मुमित्रायाः पादो तग्रा लक्मणः । 
तं वन्दमानं चरणौ सुमित्रा पुज्रमव्रवात् ॥९॥ 

परदान्मुधन्युपाप्राय परिग्य च पारितं । 
ग्रर्र गच्छ् धन्ध्ानें सद् एामण लच्मा ।।8॥ 

रुरू प्रातः व्ये रामं नोकद्धिन पतं । 

मत्युतरेण चपा वर्स ताश । ९ पतान्यवा ॥\॥ 
यस्वं त्यक्ता प्रियान् दान् मां च एाममनुत्रतः । 

समस्मरो विषमस्य वा मस्ते पमा गतिः ॥ ६॥ 

प्राणेभ्योऽपि व्रेयतः व्यषटो प्राता गुह ते। 
तस्मादस्य प्रयनप्वं णोर प्रतिपासप ॥ ५॥ 

वितन वत्ततोभणे सीतया सरितस च । 

ट्ष पुज सतां धमी यचमिच्छपि सेवितुं ॥ ८॥ 
तस्माचया तत्परेण शरुधृष्यापरं गुणाकरः । 
राता न्येष्ठोरप्रमन्तन मो एत्रीवलोचनः ॥ १ ॥ 



ग्रयो।९१।प२ १९० 
चया पुत्र वने सेव्यः परिपाल्यश्च सर्वा । 
उचितं वः कुत्र वत्स व्येष्टभ्रा्रनुपालनं ॥ १५०॥। 

दानं दन्ना तपश्चैव तनुत्यागो मुधपु च । 

रामं णं विदि मां विदि ननकात्मनां ।। ५१॥। 

ग्रयोध्यामटवों विटि गच्छ् वत्स पमु । 

रत्यु्ता लन्मणं पुतं सुमित्रा राममत्रवात् ॥ ५५॥ 

चापि राम रच्योऽयं लच्माः शच्ुकर्षाः । 

मत्तो नुरक्ताथनुगतो भ्राता मृत्यः मुच्च ति ॥ ५२॥ 

चयार सर्वा रच्यस्वं चेवानेन राघव । 
एवमस्ति रामस्तां सुमिच्रामभ्बमापत ॥) ९४ ॥। 

चक्र कृतान्नन्तिश्रनामामवाय् प्रदा्तण । 

ततः मुमन्रः काकुत्स्थं प्रात्नन्तिवीक्यमत्रवीत् ॥ १५॥। 

विनीतवटरचागम्य मात८०८।८ चं यया । 

नपु नमस्तरस्तु वुक्तोऽयं त मद्ारघः ॥ १६॥) 

ग्रनन वां नपिष्यामि यत्र ते गनतुमींद्धितं । 

चतुर्ण च वपीणि वस्तव्यानि चया वने ॥ १०॥ 
रात्यार्धिन्या पिता तेर कंकस्या घानि याचितः । 

९मलवचनं श्रुचा ततो रमः ^ लच््नणः ॥ १८॥ 

सीतया चापि दित श्रारुरोदधे रथोत्तमं । 

तथेवावुधनातानि तूणांश्च कवचानि च ॥ १२ ॥ 



१२८ रमावया 

घोपस्थे पर न्यस्य खनित्र पिटकं च तत् । 

ततः कमिनिमारोप्य मुमच्रो रामणातनात् ।। २०॥। 
तानारोप्य ततः पश्चादात्मनाप्यार्रोर सः 
तान् खीतृतीघानाच्रषान् द्रष्ट्रा क्किष्टेन चेतसा ।। २५॥। 
चौदधान।र तानश्ान् सुमल्नो राधवान्नया । 
तस्मिन् प्रयाते सद्धा वनवासाय राघवे ॥ २२॥ 

द्धा राम रति विक्रुष्टं ननोधेन ९ मततत: । 
्रार्तनारीनरगणं तत् संप्रात्तननाकृत्तं ॥ २३॥। 
पुगमासीदतोवातं रामप्रत्रानने तया । 
सवृदवाला दि पुरौ णाकसंतापविद्धता ॥ २४॥ 
राममेवामिटुद्राव घमीतीः सलिलं घा । 
तदोचुरनुगच्छतो वाद्भलुद्धत्य इःषिताः ॥ २५॥। 
संघच्छ् वातिनः सूत शनेयीद्टीति वादिनः । 
मस्य दरषट्मिच्छामो मुषचन्द्र मद्धात्मनः ॥ २६॥ 
मनांसि नो द्रत्येष सर्वेषां नरचन्द्रमाः । 
पर्यामस्तावदेषेनं ‰५।-1 ङि कदा पुनः ॥ २७॥ 
प्रस्थितो द्ररमघानं नाघो नो धर्मवत्सलः । 
कदनं वनकानतारद्रच्यामः पुनरागतं ॥ २८॥ 
प्रातं दृदयं नूनं राममातुः सुसद । 
ध्न दीर्ण त्रिये घुत्रे वनवासाय निगते ॥ २१॥ 



ग्रयोध्या- टं ५२१ 
ठ्कव कृतयुण्येषं वेदे तनुमध्यमा 1 
यानुगच्छति गच्छतं क्ायेवानुगता पतिं ॥ ३०॥। 
चं च त्तच्मण सिद्रार्धः कृतपुण्यश्च घः प्रियं । 
मनवान॒गच्छसि त्येष भरातरं धर्मवत्सन्तं ॥ २१॥। 
टपा नि मद्छ्ती मिदिरेप चाश्युदयो मद्धान् । 
ट्प स्वर्गस्य पन्यास्ते घदराममनुगच्छसि ॥। २२॥ 
ट्वं त्रुवतस्त पए वाप्यवेगमुपागतं । 
यदा न णेकुः मंसो टःवाती रृङृद्स्तदा ॥ २३॥। 
च नु गच्छमि दः्वातनस्मानुत्सृन् राव । 
नयास्मानपि घ्र चं गन्तुं राम समुन्यतः ॥ २६ ॥ 

ग्र रात्रा वुनः स््रीनिर्विक्तवो द्।नम।नर । 
निरगाम प्रिवं पुत्रं द्र्रमिच्छः स्वयं गृद्धात् ॥ ३५॥ 

क्रन्द्तानां नुधस््रंणा प्रुध्रुव तच निस्वनः । 

करेणनामिवाक्रन्दो वद्र गृ्पतौ वने ॥। ३६॥। 

म च राना दणरघो गतप्रर्न चमौ तदा । 

विरिमिः पर्बविन्दुरेणोपक्तनुतिः ॥ २०॥ 
ततो द्धा दति कर्णः णब्द् : समभवन्मद्धान् । 

टःषितं व्र्य एत्रानं सदारं निर्गतं गृद्धात् ॥ २८॥ 
सा रामति नराः कचिदरा ऱानतिति चापरे । 

क्रोशतो नृपतिं तत्र परिवत्रुः समततः ॥ २१॥ 



९४ 
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तमवच्य ततो रमः पितरं णोककपितं । 
पदातिमनुगच्छतं दरः परिवृतं तदा ॥ ४०॥ 
देव्या कौणल्या साधं विलपन्तं पदे परे 
धमपारसितो दीनो नाणक्रोदमिवांन्ित् ॥ ४१।। 

पदाती तावट्ःलादा टृषटरा टःवसमन्वितौ । 
पितरौ चीद्यानार रामो पादीति सारषिं ॥ ८॥। 

न कि तदृणं रामप्तयोःवपरातयोः । 
ए्णाक पित्रोः संसोटं तोचार्दित रव विपः ॥ ४६॥ 
दा पचर रम छा सति दा हा लक्मा धण्य मां । 
र्ति राना च देवां च क्रोणतातन्यधावतां । 82 ॥ 

उच्छ्रित्य बाद्भ कर्णां क्रोणतीं कुररामिव । 

ग्रपण्यत् स तदा रामो न॒त्यततीमिव मातरं ॥ ९" ॥! 
तिष्ट तिद्रेति चुक्रोण राना याद्धाति राप्रवः। 

मुमन्रस्यामवत् तत्र गां च तं चत स्थितिः ॥ 2; ॥। 

नाप्रोपमिति रानानं स॒तः कर्न्यमि संगम । 

चरं टःवस्य पापाय दाति प्षमस्तमनत्रवात् ॥ ४०॥। 

म रामस्य मतं वुदरा मुमा दानमानमः। 
ग्रन्नतिं न॒पतः कृता चोदयामास तान् द्यान् ॥ ४८ ॥ 

णीपरं प्रनवितेर्ेः प्रयात्तमघ राषवं । 

प्रदा न णकृदन्वत् धारणा तास्ततः कवः ॥ ६१॥। 



श्रधोध्धाने।प. १३१ 

न्यवर्नत सुट्ःवाली निराणा रामदर्णनात् । 
मनोनिस्वग्वगेश्च न न्यवर्तत्त मर्वणः ॥ ५०॥ 
यमिच्छच्च पुनदरषटर न तं द्रूरमनुत्रनेत् । 
तरणिष्प्रमुवा विप्रा इत्ध्रचु्ः नुपं तदा ॥५१॥। 

नां नदा नद्रचनं निणम्य 
रात्रा गुणां विनिग वाप्यं । 

तम्यौ प्रवत्तं मुतमोलनमागों 
विपादणाकव्यधितानरात्मा ॥ ५६॥। 

दत्यापे रामाच ्रयाध्याकाण्ट रामनियाणां नाम 
टकानचत्रारिणः मगः ॥ 



रामायां 

५1. 

तस्मिन् प्रयात वारितं वनं राम कृतान्नत्ती । 

ग्रार्तशब्दौ छि संनक्न छीणामत्तःरे तदा ॥ \॥ 
ग्रनाघस्य न" ^५।८५ टर्बलस्य तप्रस्विनः । 

घो गतिः णरण चासात् स नाघः कुत्र गच्छति ॥ २॥ 
न घः क्रुध्यति शप्नोऽपि क्रोधनीयानि वर्तघन् । 
्रटरान् प्रसादयन् सवान् स रामः क्र नु गच्छति ॥ २॥ 

कौशल्यां मद्धातिना घघा मातरि वर्मन । 
तधा घो वततेऽस्मासु त मक्तात्मा क्ता गच्छनि ॥४॥ 

केके्या क्किएयमानाना रत्ना च कुपितन घः । 
परित्राता च गोप्रा च रृत्िता च क्त गच्छति ॥ \ ॥ 

प्वुद्धिर्वत किं राना विपरीतमतिनु किं । 
भो नाघं सर्वभूतानां परित्यनति राषवं ।। ६ ॥\ 
ति एानमद्धिष्यस्ता विवत्सा रव धनवः । 
य्रशुश्चर टःवातीः स्तुवत्यो रृर्टच तं ॥ ०॥ 
स तमत्तुरे नाद् श्रुचा तासां मद्धीपतिः । 
पुचरणोकागिसंतप्तः साद् गतचेतनः ॥। ८॥। 
नापरिद्धोत्राि द्यत तमः सूर्ये तमावृणोत् । 

तत्य कवत्तं नागा नट्धवत्सांश्च धेनवः ॥ १॥ 



९६. ग्रयोध्याकाणरं ५९ 
वृद्धस्यतिवुधाकेन्दु४ न्यद्कारकमार्गवाः । 

गारूणाः समवर्तत ग्रा: सर्वे प्रदृन्निणाः ॥ \५०॥ 
नन्चाणि दतार्चीपि ग्रदग्नोपररतिषः । 

विणिवाश्र सधमाश्च नाप्रयः प्रचकाणिरे ॥ ११॥। 
ग्रकात्तानित्तवगेन मद्धोद्धिरिवोत्यितः। 

हमे वनं प्रत्रतिते नगरे प्रचचात्त च ॥ १२॥ 

दिणिः परीकृन्तीभूतास्तिमिरेण समावृताः । 
नागश्र ननः स्वी दःवणोकप्ायणः ।। १२॥। 

ग्राद्धारे वा विद्धार् वा न कथिद्करोन्मनः। 

वाप्यपवीकृत्तमुवो रानमा्गगतों ननः ॥ १४॥ 
न क्रो लज्यने कश्चित् सर्वः णोकपायणः । 
न वतौ घवनः णौतो भ तताप दिवाकरः ॥ १५॥ 

न ईरान णणी चापि लच॑म।रोत् ८ ५।कृत्ं । 
नाचितयत् सुतान् कच्चिन्न च मर्तस्तथा लियः ॥ \६॥ 
न करात्तं कामिनी काचिन्न च कामी वराद्कनां । 

नासताद् रति कथचिच्छाकसंविगरमानसः ॥। १५॥। 

सर्वं सर्वः परित्यन्य राममेवान्वचितयत् । 
ये च रमस्य सुच्छदस्ते सवे मृषटचेतसः ॥ १८॥ 
णोकमारसमाक्रात्ता न नद्धः शयनं तदा । 

गर्दयत्तश्च केकयो निन्द्तश्रापि भूमिपं । 



१६९ रामायण 
ग्रात्मभाग्वान्यसूचतः परं देन्यमुपागताः ॥ १९ ॥ 

तधा वघोध्या रद्ता मद्धात्मना 

पुरेद्रेणेव तदामरावतां । 
चचाल सवी मघमारपीरिता 

ठ नागेयोधाश्रनरा समाकृत्सा ॥ २८॥। 

उत्यर्षे रामायणे श्रोध्याकाएटे परननविन्नापा नाम 
यारि : सर्गः ॥ 



ग्रयोध्याकाणरे ५६१ 

१ 1.. 

यावत् तु गप्रा तपमयण्यत । 

नेवन्वाकृवरस्तावत संतदधारात्मचनुपी ॥ \॥ 
यावद्रात्ना प्रियं पुत्रं ध्यति स्म स चन्ुपा । 
उत्ससर्न मीतावत् नदा ट्र *वच।तरे ॥ २॥ 

यावद्रात्ना प्रि धुतज्रमयण्यत् तं तु धार्मिकं । 
नावन् प्रावततां तस्य चन्नुपी पर्यतः सुतं ॥ २॥ 

नाण्यन्न पतारप्वस्य वदा रामस्य भूमिपः । 

नार्तः म विवाचि धरया निपपात द ॥8॥ 

तस्व दन्निणमन्वद्ं काणल्यामवदाकुला । 

वामं च ए।न्वग।द८& क्यो मरतप्रिया ॥१५॥। 

नां नयेन च संपन्नो परमेण विनयेन च । 

उवाच ना केकयीं समी ८ ।५अघां । ६॥ 

करेकरवि मा ममाडानि प्परात्नीस्वं द्रषटटचारिणि । 

न दिवां दरषटटभच्डनि नमायी मम संमता ॥०॥ 

च च व्रामनुतीवत्ति नादे तां न ते मम । 

कलार्धं दि वां त्यक्तथमीं ल त।*५९. ॥ ८॥। 

ग्रगृह्णं मच ते पाणिमग्निपर्यु्तणं च घत् । 

ग्रतुनानामि तत् सर्वमिरे लोकं घर च ॥ \॥ 



१.१।५१॥ 
भरतश्चेत् प्रतीतः स्याद्रात्यं प्राप्येद्मोटरृणं । 

्रेतर्थे घत् स मे द्यान्मा मां तत् समुपागमन् ॥ १८॥ 
ग्रघर रेणपरििस्तं तमुत्याघ्य मर्ोपतिं । 
न्यवर्तयत् तदा देवी कौणल्या णोककर्षिता ॥ १५॥। 
देचेव त्रां रात्रा घदा स्यृष्टरैव वापि गां । 

ग्रन्वतप्यत धम्मीत्मा धत्रं संस्म॒त्य तापसं ।। १२॥ 
नत्निवत्यं निवत्यीस्य सीदनों रघवर्त्मनि । 
रान्नस्त् वमौ उषं ग्रस्तम्याघ्रुमतो घ्रा ॥ १२॥। 
वित्नन्म।" च दरःवार्तः प्रिवं ८ जमनुप्मन् । 
नगरों तामनुप्राप्य लगन्नाधो ऽप्वनाधवन् । ५४॥। 

रमानि दयमु्यानां वद्धेनां तं ममान्मतं । 
पदानि मुवि दृयते स मद्धात्मा न टृण्यन ॥ ५५॥ 
स नूनं किञचिदेवाग्च वु्नमृन्तमुपाध्रिलः ! 

कार वा ब्रदिचाएना" मुधधाव णयपिष्यत ॥। १४॥। 
उतय्रास्यति च मेदिन्याः कृ ः पां्ुगुणिििनः । 
विनिःश्रसन् प्रस्रवगात् करेणनामिवपमः ॥ १०॥ 
र्वि चेव पुरुपा दीर्घवादे वन चराः । 
ाममुत्थाय गच्छतं त्वाकनाधमनाग्रवन् । ५? ॥। 

सकामा मव केकपि विधवा रन्यमाविग्र । 

न व्छद्धे धुर्षव्याघ्राटृत त्रीवितुमुन्सद्ध ॥ ५; ॥। 



्रयो५।1॥ ` १३० 
रत्यमौ वित्तपन् राता ननौघनामिसंवनः । 

ग्रपम्नात रवाक्रन्द्न् प्रविवण धुरं तदा । २८॥। 

श्रन्यचचरवण्मातां मंवताघाणवीधिका । 

तनरत्यतटःवार्तिवात्याकागमिद्धापयां ।। २५॥ 

नं मपण्यन् ननं स्वे रामं सव्रत्मना गनं । 
विलयन प्राविणद्रात्रा गृद्ध मर्थं रवाम्वदे ।। २२ ॥ 
नरद गङृटनव नमाला कलारगं । 
मा सद्धिं वण्म वेदृच्छा लन्मेन च ॥ २६२ ॥। 

टद प्रावाच वचनं राना णोकसमन्वितः । 
कौणल्याया गृ णीघ्रं शममातुनयन्तु मां । 2४॥। 
डति त्रूवनं रातनानमनवन् द्रापदर्णिनः । 
नस्य नच प्रविष्रस्य कौणल्याया निवप्नं ॥ २५॥ 

ग्रधिरुखाघ्र णवनं वमृवाकुलिनं मनः । 
नत्र स्म रात्रा ण्ोकानी मुन्ावुव्यम्य दरःषितः ॥ २६॥। 
उचय्युक्राण् कर्णां सा राचव नद्धां मां । 

मुणिनः वत्तु नं कानतं त्रीविष्यनि नरोत्तमाः ॥ २०॥ 
प्रतिध्रवात्त व रामं द्रल्यति धनरागनं । 

न चां घण्यामि कौणत्त्ये घाना साधि मां स्पृ । 
रामं म<नुगता दृष्छिव्यापि न निवर्तत ॥ ८॥ 

तं सममवान्विचितयततं 



१३८ हमावण 

समाच्य देवां गवन नरेन्द्र । 

ग्रघोपविण्याधिकमार्त्रपा 
विनिःश्रषततीं वित्वत्ताप कृच्छं ॥ २१ ॥ 

इत्ये एमाघणे ग्रयोध्वाकाणएड दणरघवित्ताधो नाम 

ए्कचव्रारणिः सगः ॥ 



ग्रयोध्याकाणटं १३१ 

१।.1॥. 

नलः ममीच्य एयने सन्नं णोकेन कर्पितं । 
कौल्य षध ।व।ता तमुवाच मद्हीयतिं ॥ ५॥ 
राघवे न४घाद्भःन विषं मुक्ता दिनिद्धवत् । 
विद््रिप्यति ककेयी सुवं प्राप्रमनोरघा ॥ २॥) 
विवाम्य टामं मुभगा लव्यकामा मनस्विनी । 
जआसपिष्यति मां मयां दृष्राद्धिरिवि वण्मनि ॥ ३॥। 

ग्रघराम्मिन् नगे शमश्च मन्यं गदे वसत् । 
कामक्रारादततं दरातुमपि वामं ममात्मत्रं ।) ४।। 

पातिनः स तु कंकव्या स्ानादिष्टाच्घ्रतः । 
प्रदिष्रा पन्मां भागः परवावाद्धिनाग्निना ॥ ५॥ 

गन्रपात्रगति्वाति मद्धावाटमाधनुः । 
विणन्फणयं ननं स ममार्वः सद्न्नन्मणः ॥ ६॥ 
चनु दृष्टट्रःवानां कका वचनात् चया । 

न्यत्तानां वनवासाय का न्ववस्प्रा भविप्यति ॥ ०॥ 

नि नागद्धनास्तङ्णाः फल्काल वितरापिताः । 
वन वत्स्यति कृणा मम वत्साः मुवाचिताः ॥ ८॥ 
गना विमग्रस्व चा णावा संस्थिता तरोः । 
ग्रकृत्वा फ्तनिष्त्तिं सापि दग्धा दवापरिना ॥ { ॥ 

14. 



१६० रामायण 
ग्रपादानों स कालः स्यान्मम णशोकनय णिवः। 
समाप पदं प्रत्रा पश्येमे घ्र तं मुतं ॥ १०॥ 
कररायोध्यां मद्धावाद्धः पुरीं रामः प्रवेन्यति । 

पुरस्कृत्य पे सातां वृपमा गाकु्वमिव ॥ \१॥ 
परुचेद्टोपस्यितं रमं कदायोध्या भविष्यति । 

तरेप्विनी दष्ट धताकाधनमातिनी ॥ १५॥ 

कदा प्रल्य नरव्याघ्रमरए्यात् पुनरागनं । 

नन्दिष्यति पुरी रम्या समुप रव पर्वणि ॥ १२॥ 
कर् प्राणिसर्म्राणि राघवौ पनरागतौ । 
नतनिएवाकरिष्यति प्रविगतावदिदमौ ।॥ \8॥ 
कदा परिणतो वुद्या वयसा चामाप्रमः। 
्रभ्यपेष्यति धर्मः स वत्त रव मां लन्तन् ॥ 11 ॥ 
करा सुमनसः कन्या दताश्रव फलानि च । 
प्रविएत्ती पुरीं एष्टौ कर्ते प्रदननिणं ॥ ५६॥ 
निःसंगं मवा मन्ये परव्न्मनि मृषा । 
धानुकामेपु वत्सु मानुगां पातिना; स्तनाः ॥ १४॥ 
तादे गौरिव वत्सेन विवत्सा वत्सन्ता सतां । 

केकग्या पुरपव्याघ्र वात्वत्सा वनात् कृता ॥ ५८॥ 

तमद सदि ९ 4णाल्लविणारद । 
ट्कयुत्रा विना पुत्रं नीवितुं नात्सद्दे चिर ॥ ५१ ॥ 



ग्रघोध्याकाएरं १४१ 
न दिम त्रीविते किचित् सामर्ण्यमिदध कल्प्यत । 

ग्रपण्यत्याः प्रियं पुत्रं लोककान्त मद्ामुनं ॥ २० ॥ 
्र्ं द्धि मां तापयते सुदास् 

तन्प्ध ।क प्रभवां उताणनः । 
मद्धरे रएमिनिरृत्तमं प्रमो 

य्रघ्रा निदाघे भगवान् दिवाकर: ॥ २५ ॥ 

रत्पा्पे मापण ग्र्ोध्याकाएटे कौए त्यावित्ताचों 

नाम द्वचचारिणिः सर्गः ॥ 



१६२ एमाघणं 

‰ 1.11}. 

ग्नुरक्ता मद्धात्मानं मं सत्यपराक्रम । 
गरनुनममु : प्रवातं तं वनवासाय मानवाः ॥ \॥ 

निवर्तितेऽप्यतिवते सुूरमोण रत्नि । 
न ते स्म संनिवर्तते रामस्यानुगता: पथि ॥ २॥ 
ग्रपोध्यानिलपानां द्धि ननानां म मदापग्राः। 

वभूव गुणसंपन्नः धूणचिन्द्र इव प्रियः ।॥ २॥ 
यायमानोऽपि काकुत्स्थः स्वामिः प्रकृतिमिर्वणी । 
कुवीगाः पितर सत्यं वनमेवान्पवर्तत ॥२॥ 
ग्रवल्नमाणः म श्र चन्लुपा स पिवत्निव । 
य्वाच रमो धमीत्मा ताः प्रनाः स्वा उव प्रतराः ।। \॥ 
्ा प्राति चछ्मानश्र मघ्यपोध्वानिवािनां । 
मल्परया्धमेषा माति मा निवेण्यनां । ६॥ 
म दधि कल्याणचाग्तिःकरकप्ा नन्दिवधनः । 
करिष्यति व्रघाद् वः प्रियाणि च दलानि च ॥ ८ ॥ 

तानविन्नानविन्पिर्वृदः णीत्तगुणान्वितः । 
्रनु्रपः स वो मला भविष्यति मुवावद््ः ।। ८॥ 
म दि रतरगुर्णुनो गुवरानः प्रीनितः । 
ग्रविचार्घ सदा तथ्यं कारे वो भर्तृणासनं ॥ १॥ 
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त्नानवुटा वयावाततां मृद्रवर्पिसमन्वतः। 
प्रगल्मः प्रियवादी च नित्यं चन्पुतननप्रियः ॥। \०॥ 
संतघ्यत चधा नापौ वनवासं गत मपि । 

मदारानस्तघा कार्वे मम प्रिचिकी्पुमिः ॥ १५ 
यरा ग्रा दाणरयिर्ध्ममेवमकीर्तपत् | 
नथा न्रा प्रकृतयो ़ाममेवानुवत्रिरे ॥ \२॥ 
वाप्ण पिषितं दीन रमः तौमि्चिणा सद । 

मंचकर्पं गुिर्वदरा पौरनानपद् ननं ॥ १६॥ 
तधा द्वित्नातयः णीतलवयोद्रपगुणान्विताः । 
तपसा दौपितात्मानां वव्सा पणसौनसा ॥ १९ ॥। 

वयश्रकम्पणिरसो द्र चुर् वचः 
वद्धा नवना रामं भा मो ात्याप्तुरेगमाः ॥ ९१॥ 
न गत्तव्यं न गन्तव्यं ङित मवत म्तरि । 
करणवति दि मूलानि विणेषण तुरंगमाः ॥ १६॥ 
रयवा्छा दि नो भती नापवाच्छ; पुराद्रनं । 
निवतधं न गतव्यं मतुरेतदि वो सितं ॥ १७॥ 
एवमार्तप्रताांस्तान ब्राद्धणानां निरम्य च । 
श्रवच््य सरसा रामो रयादवततार सः ॥ १८॥। 
ध्रयामेव तगामाघ तसोतः सद्त्त्मणः । 

सेनिकृटयदन्यासो रमो वनपरायणः ॥ ११॥ 



१६६ रा ५। 
दिनातीन् दि पदातोस्तान् रामश्च ९न्वत् लः । 

न श्रणाकं धृणाचन्तुः पितु रथेन सः ॥ २०॥ 
गच्छतमेवं तं दृष्ट्रा वनं संप्रातमानसाः। 
उचुः पमसंत्रस्ता रामं वाकामिद् द्विताः ॥ २५॥ 
ग्रे त्रादयणपंघप्तु गच्छतमनुगच्छति । 

दवितरस्कन्याधित्रास्वामग्रयोऽप्यनुाति द्धि ॥ ६२॥ 
वामपेयसमुत्थानि क्ृच्चाएयेतानि प्य नः। 
पृएतोऽनुप्रवातानि दैसानामिव पङ्यः ॥ >२॥ 

ग्रनवाप्रातपतरस्य एएमिसंनापितस्य ते । 
ट्मिप्रहाघां करि्वामः प्वेप्हनेवान्र येकः । ४॥ 
परा हि नः सततं वुद्वर्वेदतच्वानुसारिगा । 
व्र्कृते सा कृता वुदिर्वनवासानुपारिणी । >५॥ 
कदयेपु दि त वेदा पे नः धरे धनं । 
नि प्राप्यति वनान्येव वदराद्रवन्पनिताः ॥ २६॥ 

न पुनर्निश्चयः कार्स्वत्कृत निता वये । 
निवत्स्यति गृरे्रव दगाश्राल्िलिताः ॥ >०॥ 

चपि धर्मव्येत्ने तु न्याघयं धरम व्यपनित् । 
दि धरम वित्नानापि प्रतानां ्णोदवं ॥ ५८॥ 
त्राद्यणा मान ।प प्रनानां दितक्राम्पया । 

धाचितोऽमि ^ तन्व ठंसगरुक्तणिोहरेः ॥ २६॥ 



अयोध्य नप १६५ 

णिरोमिर्विनयाचारमदीप्तनपांघ्रुनः । 
चद्रेनां वितता पन्ना दिनानां वर इद्धगताः ॥ २०॥। 

नां समाप्तिरापत्ना तव राम निवर्तन । 

मत्तिमति दि मृतानि नङ्मातद्मानि च ॥ ३१॥। 
यावति चां भूणातलीनि तिषा कुर् दयां विमो । 
ाचमानेपु तेपु चं भक्तिं मन्तेषु दृण ॥ २५॥। 
ग्रनुगतुमणक्तास्वां मत्तरृर्वीनिवन्धनः । 
उरघ्रणाव्राः सकर्णा विक्रणतीव धादयाः ॥ २९ ॥। 

निवन्नाद्धरसंचारा व॒नस्कन्धेपु विष्ठिताः । 
च्रामघ्रगन्तर्विङ्तेवीचत्त इव प्रलिणः ।। ६२॥। 

विक्राणलामवमपि द्विनानां न न्यवर्तत । 
नृष्वामव तरयो वाम्मा रामः मोमिचिणा स ॥२५॥ 

गच्छन्नवाघ् सद्धा राघवो धर्मवत्सतनः । 
ददूर्ण नमसां नच वारयतीमिवाग्रनः ।। २६॥ 

इत्यार्पे रामायण ग्रघोध्याकाण्ट व्राद्छ्ाणविन्तापो 
नाम तरिचलारिंणः मर्गः ॥\ 



रामाचगा 
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ततः स तमसा्तरि बासमुद्िणय रावः । 
नदोमुदीनल्य सौमिभ्िमिद् वचनमत्रवात् ॥ १॥। 
प्रमेयं निशा सौम्य सौमित्रे पर्मुपस्थिता । 
वनवासस्य मद्र ते चं नोत्कणिितुमद्धेसि ॥ २ ॥ 
परय श्रून्यान्यरणए्यानि रुदतीव समततः । 

ग्रा निलवसंलीनेदनिानि मृगपल्तिमिः ॥ २॥। 
ग्रपोध्या सौम्य नगरी नधाना पितुर्मम । 
सवालवद्रा निवतमस्मान् णोचति लच््माण ॥ :॥ 

ग्रनुरत्ता दि मनुना राानं चङ्मिर्गाणिः । 
चां च मां च मद्धावाद्टो एचु्रमरता तथा ।। \ ॥ 
पितरं चनुणाचामि मातरं च तस्विनों । 

ग्रपि नान्धौ मवतां ती शदृतार्वानिम। च : ॥। \॥\ 
मरतः वन्तु धमात्मा पितरं मालरं चमे । 

धर्मकरामार्थसदितवीव्यराश्रासतपिष्यति ॥ ५॥। 
मरतस्यानणंस्यं द् सोचत्त्वादध पुनः धुन: । 
नानुणाचामि पितरं मातरं चापि न्तन्मा ॥ ८॥ 
चयार्घं नरव्याघ्र मामनुव्रता कृतं । 
ईप्सितव्या छि वदेव्छा रत्तणार्धे सद्धा्रना ॥ १॥ 



ग्रयोध्याकाणदे १४० 
ग्रदिरेव तु सौमित्र वसामा निणामिमां । 
तदवि शेचते मच्छ वन्यध्पि विविधे सति ॥ ९०॥। 
एवमुक्ता तु सौमििं सुमन्रमपि राचः । 

ग्रप्रमत्तम्वमश्रेषु भव सीम्पेत्युवाच द्ध ॥ ९१॥। 

मा<श्रान् मुमत्रः संयम्य मूर्वे<स्तं समुपागत । 
प्रमृतं ववसं दवा वभव प्रत्यनन्तरः ।। १५६ ॥) 

यास्य तु णिवां संध्यां दृष्टा रा्िमुपाम्यितां । 

रामस्य णय््ां चक्र व पुतः सौमित्रिणा सद्र ॥ १६३ ॥ 

नां ण्यां नमसानीरे वन्याः कृतां तद । 
मामः सौमि्िमामन्य सयावः मंविवेण द्ध ॥ ५8 ॥। 

मावे संप्रसुप्रं तु ग्रानरे वाच्य लन्त्सणः \ 
कथ्ययामास सूलाच रामम्य विदिनान् गुणान् ॥ ११५॥। 

गोकृन्ताकृनतीर्घे तु तमसातारमाधितः । 
ग्रवसनु नर तां रां रामः प्रकृतिमिः सद्धे ॥ ९६ 
नाग्रनोरेव सा राचिः मारपेर्तस्मणस्य च । 

मरगाम तमसानीरि रामस्य व्रुव।।>[ष^ ॥ १८॥। 
उत्य्रायाघार्धरात्र तु प्रनाः सुप्रा निणम्य च । 
ग्रत्रवादातरे रामो नन्मां प्रुभत्तनणां ॥ १९६॥। 
ग्रस्मच्चन्घा ध्रातनिरपेलनान् गृद्धिमान् । 

वृन्नमृन्तपुं संसुप्रान् पण्व पौरान् गृद्धेपिव ॥। ११ ॥। 
10. 



१९८ रामायां 
परेत निधिताः स्वे वततेऽस्मनितन । 
त्ययति द्धि त्रा देद्धान् मत्कृत ना संग्र: ॥ २०॥ 
पावद्व तु संमुप्रास्तावद्व व्रं लप्र । 
गमार्च्छ गच्छामः पद्ानन तप्रावनं ॥ २५॥। 
र्ति मूयो<पि नदनीमिच्छाकरयुरवासिनः । 
ग्रपनुरनुरना म वृत्तमृलान्युपाथिताः ॥ २२॥ 

धौरा खछनुगता टःवाद्विप्रमाच्या नराधिपः । 
न तु वल्वात्मना घ्रात्या ट्ःन पुरवासिनः ॥ >२॥ 
ग्रघाद्ध लच्मागो रामं साननादर्ममिव स्थितं । 
रचन म मद्धाप्रान्न निप्रमारच्छता्मिति ॥। 28 ॥1 
सतमाद्ध तता रामस्वरितिस्तुरगात्तमः। 
यद्वु: प्रवादि चं रघमास्याव्र साठ ॥ २५॥। 
मदघर्तं चरितं गवा निवतव गं पुन, । 
यथा न विबयुः पीर मां तथा कुर समाद्धितः ॥ :६॥ 
रामस्य वचन श्रुचा तधा चक्र स सार्वः । 
प्रत्यागम्य च रामाब स्यन्दनं प्रत्यवदयत् । २५॥ 

तं स्यन्दनमयिष्टाच राषवः सपरिच्छदः । 

णपरं तामाकुन्तावनीमतरन् तममानदँ ॥। २८॥ 
मंतीर्घ च मद्धावाद्धः श्रीमच्छिविमकरएद्रकं । 
्र्ेदे तमसामा्गमभवं लेमदर्णनं ॥ २१ ॥ 



अरयोध्धान पणर १९६ 

प्रवुध्न परास्तु तता निणानय 

रयस्य च संदटृण्ुनिवर्तनं । 
नुपात्मनः सोऽनुगतः पुरौमिति 

व्ययेत्तया ते नगरी पुनर्यधुः ।॥ २०॥। 

उत्यार्पे शामाणे श्रयोध्याकाण्डं तमसातीर्निवासो 
नाम चतश्रचारिणिः सर्गः ॥। 



११० रामायां 

३) 

ग्रनुगम्य निवृत्तानां रामं नगरवासिनां । 

उद्रतानीव सानि वनरवुगतचेतसां ॥ १॥ 
स्वं स्वं गरणमागम्च पुरारे ¦ सपद {; । 
ग्रश्रि मुमुचुः सर्वे सुस्वर गोकविक्वाः ॥ २॥ 
न स्म सय्बो मृतान् कञ्चित् ९ ्रभानवि वान्धवान् । 
तधा णोचत्ययोध्यायां घा ऱामविवासन ॥ ९॥। 

न पौराश्चाविणन् काचिन्न नुटवुरिनातयः । 
रद्य न प्रावदत् कश्चिन्न च धमीऽभ्यवर्तन ॥ ९॥ 
व्यनदन् वाप्यमुत्सुन्म कचित् लच्र मुटुःषिताः । 

ए धनघ्रपतंश्चान्ये निकृत्ता इव पादा: ॥ ५॥ 

न प्राद्ष्यन् न चामन्नन् विना नाप्रसारयन् । 

न चाणामत्त पण्यानि नायनन् गृदमपिनः ॥ ६॥ 

नवं दृष्टा न चाद्धुप्वन् विये वा धनागमं । 
न चान्यनन्दृत्नननी द्रष्टा प्रधमनं मुने ॥ ०॥ 
कुत्ते कुले शदत्यश्च मतीरं गुद्धमागनं । 
व्यगर्दयत्त टःवा्ता वामिप्ताच्रिव द्िपान् ॥ ८॥ 

विरु तेषां गृेः कार्ये दिपि धनन वा । 
प्राणिवीपि पस॒वेतपि पे न पषएयनि राघवं ॥ ६॥ 



ग्र्रोध्याकाणयं | 

टक: सत्पुरुषा लोके लच्मणः सदे सातया । 
यानुगच्छति काकुत्स्थं रामं परिचरन् वने ॥ १८॥ 

ग्रापाः कृलपुवास्नाः पद्मिन्यश्च चने प्रुभाः। 
यातु पास्यति काकुत्स्थो विगादय सतिलं प्रुचि ॥ \१॥ 
विधिजवुदमापीटा मन्नरीमधुधारिणः। 
परादाः पर्वताग्रस्था रमपिष्वत्ति ऱाषवं ॥ १८॥ 
प्रकान्ते कपि मुष्यानि मूत्तानि च फल्नानि च । 
र्णपिप्यनि सानूनि गिरीणां राममागतं ।॥ ५३॥ 
काननं वापि णेत्तं वा वं मो रमिगमिष्यनि । 
प्रिवातिचिमिव प्राप्न नेनं णन्यति नार्चितुं । \४॥ 
नामविष्यति काकृत्स्यमटेव्यश्चिचकाननाः। 
ग्रापगाग्च मङ्ानूपाः सानुमतशच पर्वताः ॥ ९५॥। 
म दि मता सणत्ताया वमुमत्या मद्ाचणाः । 
धर्मपालश्च नाकस्य वीरो दृणरघात्मनः ॥ १६॥। 
यर रामा<मयं तत्र नाम्ति तत्र धामवः। 

म द्धि नाघ्रोऽस्य न्गतः स गतिः स परायणं ॥ १०॥। 

धुरादवति ना द्रराद्नुगच्छम लघव । 
पादच्छायां गताम्तस्य [^ चत्स्यामोऽकुलोनधाः ॥ ५८॥ 
ववं परिचरिष्यामः सीतां गरं च राघवं । 

र्ति पौरखिवो भरतृन् दःवातीस्तास्तदाघ्रुवन् ॥ १९॥ 



१५ रमया 

युष्माकं राषवो नाधो पोगननेमं करिष्यति । 
साता नारौननस्यास्य ागन्तेमं कर्ति । २०॥ 

परत्र रामो न तत्रास्ति मेवं न च धामवः। 

त दि श्रु मदावाट् पुतं दणरघस्य वे ॥ २५॥ 

का दयननाप्रतातेन वासेनोटिग्रचतता । 

सप्राधतामनात्नेन सत्कणििततनन च ॥ २८॥ 
केकेष्याग्नेदिद् शत्यं स्यादधर्ममनाघवत् । 
नात्र नो त्रीवितेनार्घः कतः पुरः कुना धनः ॥ ०६॥ 
या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य परतरात्नयति निर्घणा । 
रच्छग्यदि मद्धारातस्तं रत्य चानमिपेचितु ॥ ८४॥ 

न कि त्तु चिरे नावटराता परमदटर्पवनः। 
गते दृधे स्वरगमधर्मः प्रतिपत्स्ये ॥ २५॥ 
यया पुरश्च भती च त्यत्ताशचर्वकारणात् । 
कथं ता पत्तितं णता ककय कुलपांसन ॥ >६॥ 
क्रकव्रान वयं रत्ये भेता श्रपि वमम वं । 
तरवत्या नातु त्रीवत्यः प्रपि णपामदे ॥ २०॥ 
न द प्रत्रतित रम ताविप्यति मङ्पतिः। 

मृते दण व्य्तं विलापस्तदनन्तरे ॥ ८॥ 

मिध प्रत्रतिता रामः साना लमा टव च । 

भरतायामिमुष्राः स्म प्रोता पणवा या ॥ ५\॥ 



ग्रोध्याकाणरं १५१ 

राषव्र चानुगच्धं प्राणं वापि गच्छत । 
विषं वापि वतात्ोदय दौीपा।५५।श्र दरगताः ॥ २०॥ 
ग्रनुगच्छत वा रामं प्राणं वापि गच्छन । 

विनेयुरेवमातीस्ता नगर ^ भिरेव: ॥ २१॥। 
घ्रा सिवो राम [मततम तुरा 

ग्रघा सुत भ्रातरि वा निधातित । 
विन्ध्य दीना ररुदर्विचतनाप् 

नासां सुतन्यो“प्यधिको द्धि राघवः ।। ३२॥। 

दत्रे रामायण ग्रयोध्वाकाण्ट नागरस्रीविन्ापो 

नाम वल्चचार्णिः सर्गः ॥ 



१५४ मापण 

1.४1. 

मोऽपि र्िणेषेण तेनव मद्धदतरे । 
गाम पुरुषव्याघ्रः पितुराक्नामनपस्मन् ॥\॥ 
तधेव गच्छलस्तस्य प्रमाता तनी प्रभा । 
य्यास्याघ्र एिवां संध्यां प्रययौ रष्वः पुनः ॥ > ॥ 

नं स्यननमधिष्राव सभार्यः सपरिच्छदः । 
प्रीमतीमावन्तावतामतात् तां मद्धानदौं । ४॥ 

नामु मघावादः भ्रीमच्छ्िविमकएटकं । 
प्रे स मङामागमनुग्रपं णवं प्रमं ॥४॥ 
ग्रामान् सुकटसामांश्च पुष्पितानि वनानि च । 

प्यत्तपि व्री शीघ्रं एवेनरिवि दयात्तमेः ॥ 1 ॥ 

प्रान् वाचा मनुघ्याां ्रामपंवासिनां तर । 

त्रानं धिग्दणाघरं कामस्य वगवर्तिनं ॥ ६॥ 
पिद्नृणंसां च कको पापां प्रापानुवतिनो | 
नीचां संमिन्नमवीदां क्रृ7कमीनुमातिीं ।॥ ०॥ 
रा पुजमीदरणं रत्ना विवासति धार्मिकं । 
ग्रावा मद्धात्मानं स।नक्रोणमनिन्दरितं ॥ ८॥ 

टता वाचो मनुष्याणां प्रावत्रघान षतः । 
ग्रचिरोणण्यगाद्रपमः काणलान् कोणलेश्ः ॥ १॥ 



ग्रघाध्धानाप- १५५ 

नो वेदृ्ुतिं नाम णिवावनी मानी । 
उत्तीवामिमुवः प्रायाद्गस्त्याधयुपितां दिं ।॥ ५०॥ 
गव्रा च मुचिर कालं ततः णीतनलां नदौ । 
गोमतो गोकन्ाकी्णीमतःत् म वनिव ॥ ११॥ 
गामतों समतिक्रम्य ततः प्रवितर्देः । 

मनूरदसामिकनां नता मकां नदीं ॥ १८॥ 
म मों मनुना त्रा दृततामिच््वाकव पुरा । 

स्फीत च तां मो वेदी समटूरणित् ॥ १३॥ 
मून रृत्यव चामाष्य सापि तममीन्नाणः । 
मन्नरमम्वनः श्रीमानुवाच पुकयपः ।॥ १४॥। 
कटार पुनरागम्य णरष्वाः पुप्पिन वन । 
मृगवां पवद्रिप्यामि पित्रा मात्रा च मंगत; ॥ \५॥ 
त्रपां च त्ताकरऽम्मित्नन्यम्या मृगया वन । 
वराते वृतानां मनुतिर्धन्विनामनिकाङ्िणां ॥। १६॥ 
ग्रतय्ममिकादामि मगवां णरवृवन । 
तिरछेपा सर लोके एनफििणसविना ॥ १०॥ 
स तमधानमिच्याकः सर्वे मधुरल्यकः। 
नं तमर्धममिप्र्य घौ वाकामुद्पियन् ॥ १८६॥ 
यावा चामामंकाणः णोप्रं णोप्रपाक्रमः। 
ग्रा्तसादं म मापाने श्रदरवे7पुरं मद्धत् ॥ \; ॥ 



॥ एमाघणां 
तं बद्रनिखिंणमुदारसचं 

चींशोतरर इधर वानं । 
्रतु्यौ तत्र निषादानां 

गः सनीलाम्बदूतल्यवा: ॥ २८॥ 

इत्यार्षे रमाण ग्रयोध्वाकाणएट ग्रुवेशुरामिगमनं 
नाम पटर : सगः ॥ 



ग्रघोध्याकाणरं 
१५ 

१.६ ||. 

ततच्िप्रगां त्र णीततोषामरेवलां । 
दण षो दित्यां मुु्यामृपिमेवितां ॥। + ॥ 
प्वित्रमनिलस्यणीं दिमवच्छसपभवां । 

म्कनो7णनिःवेगीं गद्धां मागीिघौं नतं ॥ :॥ 
णिप्रमारख नक्र मकर निपवितां । 
सेसमारममेश्र वाणश्च निपवितां ॥ २॥ 

नाम॒र्मिमनिलावतीमन्ववे्य माघः । 
मुमत्मव्रवीद्रामो निवसाम रद्ध वे ।।8॥ 
ग्रविट्ररे कयं नन्या वद्धयुप्यप्रवालवान् । 

मुमरानिङ्रदा वनौ वसामोऽत्रव माये ॥ \॥ 
न्मा मुमचश्र वामित्मेव एाषवं । 
य्वा तमिङ्दीवृ्नं मुमच्नोऽमिपवौ दृयेः ॥ ६॥ 
रामो°्र गवा तं रम्यं वुनमिच्वाकुनन्द्नः । 

घादवातत् तस्मात् सातः सरलतम: ॥ ०॥ 

मुमत्रोऽध्रावतीर्येव मोचयिता ॥४।० । 
वृलमत्तगतं रममपतस्य कृतान्नलिः ॥ ८॥ 



११५८ १५।५प्/ 
तत्र {त्रा निषादानां रामस्य दपितः सवा । 

पारमिक; सत्यवादी च गुदो नाम मङावत्तः ॥ १ ॥ 
स प्रचा पुरपव्याघ्रं रामं विपयमागतं । 
दरिः परिवितोऽमालत्रातिमिखचान्युपागमत् ॥ \०॥ 
ततो निषादाधियति दृष्ट द्रएपस्यितं । 
सद सौमित्रिणा रामः ८५(गच्छटुदेन सः ।॥ ५५॥ 

नमार्ते संपरिघन्य गुरो एाषवमत्रवीत् ! 
गर्राधाधा तघ्रेद् त् पुर् किं करवाणि त ॥५६॥ 

म प्रुचोन्य्त्नप्ानानि गुणवति च राघवे । 
रधं चोपानवत् ्तिप्रं वाकयं चेदमुवाच ङ् ॥ ५६॥ 
मन्यं भोत्यं च वेवं च नक्तं चेद्मुपस्परिनं । 

ए्रयनानि च मद्यानि वातिनां पवमं नघा । ५४॥। 

स्वागतं ते मदावादा तवेषमविना मद्धा । 

वपं त्र्या मवान् मती साधु रम प्रणायि नः ॥ १५॥ 
ग्रात्नाप मङ्धावाद्रा पप्र पघ्रुनन्द्न । 

यरघा स्वकं तरेद् त पुरे किं करवाणि ते ॥\६॥ 
गुदध्मवें त्रुवाणं तु षव: प्रत्युवाच द्ध । 

्र्चिता मानिताश्चेव सर्वधा भवना वयं ॥ ५ ५॥ 
पद्याममिगतं चनं नद्धादाघ्राष मूर्धनि । 
मू्ाम्यां साधवत्ताम्यां पीटयन् वाक्मव्रवीत् ॥ \८॥ 



ग्रयोध्याकाणःं ॥ 
दिष्ट गुद पवामि व्रामरोगं सवरान्धवं । 
ग्रपि ते कुग्लं दष्टे मित्रेषु च धनपु च ॥ १\॥\ 
प्रादूद भवता कान्त प्राल्यथधमु+1त्५ । 

मव तद्नुत्रानामि न दि वत प्रतिग्रदे ॥ २८॥ 
कृण़चरम्व्रधरे फलमनाणनं च मां । 

विद्वि प्रणिदितं धम तापं वनगाचरे ॥ २५॥ 
ग्रश्ानां ग्रवेनादमर्घा नान्वन कनचित् | 

ए्तावतादे मवता भविष्यामि मुपृत्रितः ॥ २५ ॥ 
त दि पिता रत्नः परितुर्एपयस्य ने । 
एनय पितिरशरर्मविष्णाम्बद्मर्चितः ॥ २ ॥ 
ग्रश्रानां प्रतिपानं च वरवमं चत साऽन्वणात् । 

गुटस्तत्ेव पुकृपाम्वरितिं दीयतामिति ॥ २२॥ 
नतश्रारोत्तातटहः मध्यामन्वास्य पश्चिमां । 

तरत्तमवादद् रामां लन्मणनाद्धतं स्ववं ॥ २५ ॥ 

नस्य ममो शयानस्य पादौ प्र्ताल्य लल्मणः : 
समावस्य ततः परश्रात् तस्यौ वृन्नमुधापथ्रितः ॥ २६॥ 
गृद्धोऽपि सद मूतन सौमि्िमनुमाप्य च । 

ग्रन्वत्राग्रत ततो ए़ममप्रमत्तां धनुधर्ः ॥ २७ ॥ 

तधा ण्यानस्य तु तस्य धोमतो 
रणशस्विनो दाणेर्मद्ठात्मनः । 



१६० रामाघणं 
ग्दृष्टद्रःवस्य सुषोचितस्य सा 

तदा व्मतीयाघ मुषेन णर्वरी । २८॥ 

इत्यार्षे रमायणे ग्रयोध्याकाण्टे र ङकद् ५०४०५) 
नाम सप्तचवारिंश ः सर्गः ॥ 



ग्रव्ोध्याकाणः १६१ 

‰।.५।।|. 

त त्राग्रनमदम्मेन ्रातुरवीय न्न््मं । 
गृद्धः णाकामिसंतप्रा वाक्वमतट्वाच द ॥ १॥ 
टं नान मुवा णा व्रदू्घमुधकलन्यिना । 
्र्याश्रामाद्ध माधम्यां रात्र निप्रामिमां ॥ :॥ 

चिना ननः मर्वः णानां व्रं मुलोचिनः । 
गु तागरिप्यामि काकृत्स्यम्य नि्ामिमां ॥ २॥ 
न ठि टामात् प्रियलक्ते ममाम्ति नुवि मानवः । 
प्रता तद्दि सत्यं वीर् सन्यन न णच ॥2॥। 

गरम्न प्रमादरादाण्रंस लाकर स्मिन् पुमद्धेय.: । 
धमीवातरिं च म्लीमर्थमिद्विं च प्कनां ।। \ ।! 
माग प्रियमवं गरामं णयानं मद मानया । 

पनिष्यामि धनुष्य; सवता न्नातिनिः सङ् ॥ ‰॥ 
न दि नाविदितं किचिद्ने -म्मिश्चतां मदा । 

चतुरं कापि व्रतं सुमद्घत् प्रमदेमद्ि ॥ ०॥ 

नन्मास्तमुवाचेद् रच्यमागास्वयानप । 

नार माता ववं सवे त्नागृमः किन चित्या ॥ ८। 
कवरं दाणर्ौ ममौ णपाने सद् साना । 

एकवा निद्रा मया लव्यं त्रीवितं वा सुवानि वा ॥।\॥ 



१६ रामायणं 
या न देवासुरैः णकः प्रसोटं सद्धितर्बुपि । 
तं पण्य ग्ध संविद्रे तृणोपु सद्ध मार्या ॥ १०॥ 
रो मात्रा तपमा लब्धा विकविधिश्च मद्धात्रतः। 

ठको दणपरस्येय पुरः सटृणनननः । ११ ॥। 
ग्रस्मिन् प्रत्रतिनि रात्रा न चिरं वलपिष्यति । 

विधवा मदिनी नूनं निप्रमव मविप्याति ॥ ५८॥। 

विनन्य दनद ध्रमाावनताः सिवः । 
मुका इव स्थिता नुनं मद्धाराननिवेणने ॥ ५५।। 
करौणन्त्या चापि रात्रा च तप्रेव ननन मम । 
नाणंस वदि तीवति सर्वे न ण्वरीमिमां ।॥ १४॥ 
तीवद्रापि द्रि माताम णचु्स्यान्ववन्नया । 
ट्ट वं दि काणल्या विवत्सा न सद्धिप्यति ॥। ५1 ॥ 

ग्नुरत्तत्रनाकीगी मवा त्ोकमयावद्धा । 
एमव्यमनसंतप्रा पु सापि विनङ्ल्यति ॥ १६॥। 
ग्र घप्र तिक्रालमनवाप्य मनारपं । 

रत्व रममनिनिष्य पिलाम न मविष्यति ।॥\ ५८॥ 
॥ 0 

सिद्राघः चितां वदरं तस्मिन् कान कयुपस्यित 
प्रतकरायपु सर्वेषु मत्करिप्यति राघवः ॥ \८॥ 
पम्यचव्रसंस्य्रानां मुविभन्रमद्धाघ्रां । 
सरम्यप्रासादसंवाधां गिक्राकंणोनितां ॥ १६॥। 



ग्रयोध्याकाणटं ५६ 
याश्रगन्रसंवापां तूर्यघोपनिनादृतां । 
सर्वकल््यागसंपत्नां दृष्टपुष्टननाकुत्तां । २०॥। 
ग्रारामो्यानसंपरूणीं तमान्नात्सवणान्तिनों । 
मृणिनोा विचरिष्यति रान्नधानों पितुर्मम ॥ २५ ॥। 
ग्रधि मत्यप्रतित्नेन साधं कुणत्तिना ववं । 
निवृत्त वनवासऽस्मिन्नयोध्यां प्रविछमरि ॥ ५२ ॥। 
प्रग्िवग्रतच्वं दःवार्तस्य मद्धात्मनः । 
निषएरलो रानपूचस्य गवर सात्यवर्तत ॥ २॥। 

नथा तु त्य त्रुवति प्रताद्धितं 
नरन्दरपच<धिकमोद्धदाटरद्धेः । 

मुमाच वाप्यं व्यद्रयानिपाणिता 
तरानुरा नाग इवानिपारितः ॥ २४॥ 

रत्रर्पे रामाघण ग्रघाध्याकाणए्ड सौमिचिवित्तापोा 

नाम ग्रद्राचवार्सिणिः सर्गः ॥ 



१६६४ माघं 

|... 

्रभातावा तु णर्ववीं पवना मङ्ावणाः । 
य्वाच रामः सौमित्रे लन्मां भ्रातरं प्रमं ॥ १॥ 
भाम्कवाद्यक्राना०यं गता मगवतां निणा । 

ग्रसौ मुद्टो विद्गः कोकिन्तस्तात कृत्रति ॥ > ॥ 
वर्िगां चेव निीपरः गरुय नदतां वने । 
तमो नादङ्रवों सौम्य णाप्रं साणागामिनों । ६॥ 

विघ्ना रामस्य मतं सीमित्रिर्मत्रनन्दनः । 
गुटमामच्य सृतं च सारनिषएदरातुपय्रतः ॥ ६॥ 
नतः कल्नापौ संन वदरी वदरा च धन्विना । 
नम्मनुर्ेन गद्धां वं सीतया सङ् पराषवी ॥ ५ ॥ 
7ाममव तु धर्म्नमनिवीन्य विनीतवन् । 
किमदं कवागाति स॒तः प्रा्ननिात्रवात् ॥ ६॥ 
निवतम्वत्यवाचेनमेनावद्वि कृतं मम । 
यानन ८ भवादे गमिष्यामि मदावनं ॥ ४॥ 
ग्रा्मानं चर्यनुत्नातं विननावार्तः म मारवः । 
मुमलः पुरपव्याप्रमिदं वचनमत्रवात् ॥ ८॥ 
ग्रत्वितो पं लकरेषु पुरघेर कनचित् । 
तव सप्रातुमार्धस्य वासः प्राकृतवदन ॥ १ ॥ 



ग्र्ो५।(८ \1॥ ए ५६ 
न मन्व व्राचर्ने : स्ति प्राधीन वा फल्तोद्यः । 
मादवार्रवयावीपि चां चच्रसन्ययः, ।। \०॥। 
मद राच वट्च्ा श्राचा चवं वन वमन् । 

गनिं प्राच्स्वस्यरण्येप॒ चा्तोकान् वित्यत्िव ॥ १५॥। 

वथ वन्तु दला वीर च चवा परिवर्ताः । 
कक्त्रा वणमेप्यामः धापाया दःवभागिनः ॥ १५॥ 

र्ति व्रवत्नात्मममः मुमन्नः मारचिस्तदा । 

र्रर वनगनं रामं ररेद मूणट्रःषितः ॥ १६॥ 
नता विगतवाप्यं नं दृष्ट्रा म्यृषट्रौदकं प्रचि । 
गमः सुमधुरं वाक्च पुनः पुनरवाच द ।) \४॥। 

रन्वाकृां सु्धदन्यस्वया तुस्या न वियत । 
गथा रत्रा दणरया मां न णोचेन् तपरा कुर् ॥। ५५॥। 

टःवापकनचता दि वद्र नगतोपनिः। 

मद्वियागाच्र सतत्रम्तस्माद्वं त्रवीम्यदे ।॥ ५६॥। 

ग्वदरन्नापवेत् क्रित म मद्धात्मा मद्धाव्नुतिः । 

ककव्याः प्रिवकामार्धे तत् तत् कार्बमणरद्ुवा ॥ ५८॥ 
ट्ृतदर्धे दि रान्यानि प्रणंसतनि नरेशः । 
प्रदेयां पवकामप मनो न प्रतिरन्यते ॥ १८॥ 
तव्या स मक्ारानो नात्नीकमधिगच्छति । 
न चानुचित्तयति मां सुमच्र कुर् तत् तपा ॥ १ ॥ 



रामाघां 

सृत मटचनादवा वणिष्ट मुनपस्तिनं । 
उपाध्यायांश्च मप्राप्य ब्रूधास्वममिवादृनं ॥ २०॥ 
केकयो च सुमित्रां च याग्नान्या मम मातः । 
नां चाल्यमा्वां कौणल्यां प्रदि तीवति मां विना ॥ ६१॥ 
दृष्ट्वं रात्ानं मद्वियोगन कर्पितं । 
त्रवास्वममिवाग्नेव मम रेतोरिदि वचः ॥ ६॥ 

न विपरादा न मंनापः करतव्या मम कारणात । 

नत््माणं प्रति वा रत्रन् वरैर वा नराधिप ॥ ५९॥ 

ग्रपि वप^ष्नाणि तातस्य वचनाद । 

निवमम वन रम्य स्वर्गत्तोक इवामराः ।॥ २४॥ 
त्रमनं हि पितुः पुजादन्यः करा व्रयनप्यति । 
ग्रु वा रद्वा स्मरन धरन्वत्तरिरिव व्रणं ॥ २५ ॥। 

गस्तु पुत्रा न पुत्रर्घे पितुः कु्वीदतन्दरितः । 
ग्रात्मानं घावचन्नामौ द्रव्यवानिव निष्क्रियः ॥ २६॥। 

नक्रं वा पतद्रामां त्वलितं वा उताणनं । 

नतु तत् कर्म कुर्वति येन वाचं पितुरमवत् । २०॥ 
नवाद्धे गाचितव्यस्ते न मीना न च लक्माः। 

नवायोध्याच्युताश्चति वने वत्स्यति चति च ॥ ५८॥ 
चतुरणमु वपु व्यतीनिपु पनम्तनः । 
न्च्मणां मां च पातां च दरत्यमि त्तिप्रमागतं ॥ ९॥' 



त्र्ोध्याकापटं ५९८ 
एवमुक्ता मद्ारात्रं कौणल्यां मातरं च म । 

ग्रन्याश्च द्धिता दवी; कंकयीं च धनः पुनः ॥ ६०॥। 

त्रयाः म्वीस्त्रमारोग्बमय पादानिवादनं । 

मृत मद्चनदिव सोताघा सन्माणस्य च ।) २५॥) 

वित्नाघ्यश्च मद्धारानो भरतं निप्रमानव । 

ग्रागतश्चामिप्ताव्यः छ प्र नरि ॥ ९५॥। 

ग्रमिपित्तः च भरने सौवरान्याव परार्मिकि । 

ग्रम्मत्संताघते टरःवं न वामनिमविष्यति ॥ २२ ॥) 

भरतश्चापि वनव्यो ग्रा रत्नि वतसे 1 

न्रा मानुपु वर्तिघाः म्वीस्वेवाविणेपतः । ३४।। 

गेव तवक्रकपी सुमिच्रापि तेव न । 

नयिव दवी कौणत्या मम माता विशेषतः ॥ २५॥। 

तातस्य प्रि्कामेन ध चरान्धन्यतस्तभा । 

न्ताकवोरूमयोः णकवं भवता सुषमेधितुं ।। २६॥। 

रत्यार्पे रामाये ग्रयोध्याकाण्टे रममंदणा नाम 

नवचवारिंणः सर्गः ॥ 



१६८ र +।धप। 

1: 

ट्व सेद्णतस्तस्य रा्रवस्य मद्धात्मनः । 

न्तन्माणोऽ्तमासाग्न स्तं वचनमव्रवात् ॥ ५॥। 
क्क प्रति संक्रद्रा निःश्सन ग्रुकटमुवः। 
ग्रमपाश्रययरा दृष्या वमुधामवत्तोकयन् ।। > ॥। 
ममापि वचनात् स्त वनत्या भवता नुः । 
्राामं शिरसा कृत्वा वट़मानात् पनः पुनः ॥ ३॥ 
कनायमपराधन राघवो पर्मवत्सततः । . 
गुणाध्रे्टा मम त्येष्ठस्वया प्राता विवासिनः ।॥। 2॥। 

स्वधा मवताकार्वे क्यों पत्निता । 
नुणंसं च ब्रणघ्र च मुमद्धरदृष्करतं कृतं ॥ ५॥। 

ककय्या वचनं ध्रुवा नुणंसायाः मुदारूणां । 
प्रलोव यदयं त्यतः पचः किं नाम तत् कृनं ।। ६ ॥ 
प्रणातग्नार्बणीलश्च सवमृलप्रियेवदः । 
मः किमक्वात् पापं त्यत्तारयं सद न्मया ॥। ८॥ 

पितुपतामद्ध राते प्रतिन्नां पररिरनला । 

मीनन चानृताद्रत्तमच स्वार्घे भवान् प्रमु: ॥ ६ ॥ 
न वव सटृणं त्यक्तमपराधं विना मुं । 
छरीविधचन भवता गुणवन्तं विणपतः ॥ ‡ ॥। 



स्योध्याकाणट १६१ 

यद्येन कर्तव्यं पणो धर्म च रन्ता । 
€^ द्रुद्वद्राय 

त(कछ@द्रढेद्वद्राघवणोपयपादितं । १०॥ 

परि्ना घदपि कर्तव्यं णो धर्म च रनता ) 

ग्रनुद्रवं च वुत्तं च न चवा ^ (नु ॥ ११॥। 
तदस्मान् स्वयमुत्सुन्प परेन सद् पारव । 
प्रोचितं नार्हसि पुनः साधुः पीविव वाणो । १२॥) 
चरद्िधा ङ मद्धात्मानो मद्धामागा नर्या; । 

प्रितिपिर्न मुच्छने व्रत्य कार्ये स्ववंकृतं ॥ १६॥ 
न्च््मां चतिसक्रुद् त्ुवाणां पष वचः । 
विनिवा्ीव्रवीद्रामः सृतं दीनमधोमुवं । ५६॥। 
न्वच्माणो यमति क्रुदरः सुमन ्रदभापत । 
परं तन्न संप्राव्यो भवता वसुधाधिपः ॥ १५॥। 

वृदः कङ्णवदा च मत्प्रवासाच्च टःषितः। 

सरमा पर्पं भ्रुवा त्यत्नद्पि रि तावितं ॥ १६॥। 

मुमन््न पर्पं तस्मान्न वाच्स्त मद्धापतिः। 

विप्रियाएषनुनरीव्य दि न वदृत्यनुत्राविनः ॥ १०॥ 

न चास्मान् स गतर दे्तयत्तवान् नगतोपतिः । 

१ त्थध्ागेन सहृदः पछद्स्तस्य न नुप्यतं ॥ ५८॥ 

क्रकग्या वरदानन पितामेस्त तु मादितः। 

मां वने त्यक्तवान् पूचमवणः सत्ययच्ितः ॥ ११॥ 
9 



रामायण 
विप्रवासादरतन्नेद्धो लक्मणोभममर्षितः । 

वाक्यं किमिव न ब्रूघात् परिदार्पे वया तु तत् ॥ २०॥ 
सर्वयेव प्रियं वाच्य त्रिधारी नुपतिस्वया । 
प्रमिवादनपूर्व च कुणलं कुणशत्पो च्छि ॥ २१॥ 

इत््रर्षे शमाय ग्रघोध्याकाण्टे तच्माेदेणो 
नाम ञ्चणः सर्गः ॥ 



ग्रयोध्याकाणएरं १०१ 

1.1. 

निवर्त्यमानो रामेण सुमनः शोककर्पित; । 
नतु सर्व वचनं भ्रुवा म्नद्धात् कात्श्यमरत।. ॥ १॥ 
दानां प्रद्रवता राम व्रूवां वां ् रदविक्तवः। 

भक्तिनानित्ि तत् तावदाकं म ननतुमर्दसि ॥ २॥ 
क्र नु वद्िद्धानो°्दे प्रतिवास्यामि तां पुरीं । 
नत्र नात विवोगेन धुजरणोकाकुलनामिव ॥। ३॥ 
सराममपि तावद रषं दृटा समाश्रसीत् । 

चा विद्धीनं दृष्टा तु विदर्वितेव सा पुरौ ॥४॥ 
द्यं दि नगरं गच्छदर्ा प्रन्यमिमं रं । 
मृतावणोषा पृतना दतवारेव संगरे ॥ ५ ॥ 

ररे ऽपि निवतं वां मनल्यव ध्रुवं स्थितं । 
चित्तयत्येव तावत् तु निर्ध प्रता कृणाः ॥ ६॥ 

ग्रा्नादौ ङि चः पौ रे्मृन्स्तव विवासन । 
रथस्यं मां निणम्येकं कुर्युः शतगुणं तु तं ॥ ०॥ 
ग्द किं चामिवन्यामि दवीं स्याः मुतो मधा । 

नीतोऽसौ मातुलकुलं संतापं मा कृथा रति ॥ ८॥ 
सत्यं चेव प्रियं चेव ब्रूधाद्विं वचनं गुरं । 
कथ्मप्रियमेवाद्धे रूषां गुरूमिद् वच; ॥ १॥ 



१५५ रामायणं 
मम शिष्यचमाधन्ना रृच्वाकुकुलवाद्िनः । 

कथं चापि वया दधानं घं वतत्यति वातिनः ॥ ९०॥। 
यदि मे पाचमानस्य त्यागमेव करिष्यति । 

सरथोऽगनि प्रवेच््यामि त्यत्तमात्र दद्ध वया ॥ ११॥ 

भविष्यति वने चानि तपोविघ्रक्शाणि वः। 

पेन प्रतिवाधिष्ये तानि तवीणि राघव ॥ १२॥ 
चत्कृत दि मया प्राप्न रघच्ीगतं सुखं । 

धमीर्घसद्ितं राम राज्नः परमसंमतं ॥ १६॥ 
प्रसदिच्छामि तेये भवितु प्रत्यनतर्ः 1 
रद्धापि दि ते वीर निवसन् वनवासिनः ॥ १8॥ 

परिच्रीमरं कृता प्राप्स्यामि परमां गतिं । 
तव श्रुधूपागं मूध्री करिष्यामि वने वसन् ॥ १५॥। 
प्रपोध्यां ५.५८१)4 वा स्वमेव त्यताम्यदे । 
न हि क्वा प्रवे सा मयायोध्या चधा विना ॥ \६॥। 
एनधानी मदन्द्रस्य घा दष्कृतकर्मणा । 
इमेऽपि च द्या वार् वसतो वनच॥र नः ॥ १७॥ 
परिचधीं करिष्यति प्राप्स्यति च परां गतिं । 
वनवासक्ते प्राप्रे ममेव दि मनोरघः ॥ १६॥ 
घद्नेन रधेनेव चां वदेयं पुरीमितः । 
चतुर्ण हि वर्पीणि स्तस्य चया वने ॥ \९॥ 



सयोध्थ [काप १७६ 

लणमृतानि चास्यति शतवच्च विधर्थे । 
भत्तवत्सत तिष्ठतं भर्तुपुजगते पथि । २०॥। 
मृत्यं भन्तं स्थितं स्मित्यां न चं मां त्यत्तुमर्ति । 
ट्वं वरविधं दीनं विलपनं धुनः पुनः ॥ २१॥ 
भृत्यानुकम्पी काकुत्स्थ रद् वचनमव्रवीत् । 
तनानामि परमां भक्तिं मपि ते भर्तृवत्सतल ॥ २२॥ 
शरण चापि वदूर्घे वां प्रेषयामि पुरीमितः । 
गतं चां नगरीं दृटा जननी मे पवो्रसी ।। २२॥। 
ककयी प्रत्ययं गच्छतत रमो वनं गतः । 

प्रितिष्टा दि सा देवी वनवासं गते मपि ॥। २६॥। 

त्रानं नामिणदूत मिष्या-१८।ति धार्मिकं । 
एप मे धमः कामो घदम्वा म मरवीयसी ॥ २१।। 

भरता्रननितं स्फोतं टश्छारयय८।त । 
मम प्रिया शत्तश्च निवर्तस्व पुरीं त्रत । 
सदिष्टश्चासि यानघींस्तान् ् रूषास्तं यधा तथा ॥ २६॥। 

इत्यार्षे १।* भत श्रयोध्याकाणएटे सुन" वित्नं 
नाम टकपच्चाएः सर्गः ॥ 



१७९ रमाघणं 

1.1. 

रत्युक्ता वचनं सूतं णान्वपिा धुनः धुनः । 

गुदे वचनमन्नोवं रामो दतुमद्व्रवीत् ॥ १॥ 
नराः कृचा गमिष्यामि न्यग्रोध †र मानव । 

तत् जिप्रं रातपुचाय गृद्धः नीरमुपाररत ॥ २॥ 
ल्मणश्रात्मनश्चेव रामश्चक्र ततो नदराः । 
दीर्घवृत्तमुनी वीरौ नदरामणए्ठत्तधारिगी ॥ २॥ 
ग्रणोमेतामृपिसमौ भ्रातरौ रमलत्सणौ । 
ततो गङ्ाममिमुवः पुण्यां सरितमुत्तमां ॥ 8 ॥ 

रघवः प्रवयौ मागमास्थितः सद्लच्मणः । 
तापसं व्रतमाश्रित्य ततो गुधमुवाच द ॥ \ ॥ 

ग्रत्रमादो वत्ते कोपे ठग नपे त्रा । 
कार्स्ते गु रान्यं दि सदा रक्त्यतमं मतं ॥ ६॥ 
ततः स तमनुन्नाय गुेमिच्वाकूनन्द््नः । 
तरगाम गङ़ामव्यग्रः समार््ः सद्धन्तन्माः ॥ ८॥ 
स तु दृष्टा नदीतीरे नावमिच््वाक्रुनन्द्नः । 

तिती्पस्वरितं गद्धां नन्मां वाक न्नत।वु ॥ ८॥ 
ग्रारोर चं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां प्रुभां । 
सीतां चारोप्य णनः परिरिग्य तपस्विनीं ॥ ६ ॥ 



स्योध्५।न।प ` न 

स भ्रातुः णासनं कुर्वन् मृणमप्रतिवृलकृत् । 
ग्रारोप्य मेधि पूर्वमार्रोरात्मना ततः ॥ १०॥ 

ग्रघारगोङ तेनस्वी स्वयं लच्मपूर्वनः । 
ततो निपादाधिपतिगंदो क्षातीनचोद्यत् ॥ \५॥ 
ग्राम्य स सुमल्लं च सामात्यं च ततो गुद्धे । 
ग्रास्याय नावं काकृत्स्थस्तममापत नाविकं ॥ १५॥। 
मुञ्चमां भद्र नावं चं परे पार् नयस्व नः । 

ततस्तौ घ्रातरी वीरौ तारयामास नाविकः ॥ ५३॥। 
व्ररिताचां तदा नावि भ्रातरौ रमलच्मणौ । 
तीरस्यौ गुद्धसूतौ तावोत्तेतां वाप्पवित्कवौ ॥) १8 ॥। 
नाव्किग्नोदिता साध कणधारसमन्विता । 
चद्रम्विगामिदता गद्धासलिन्मध्यगा ॥ १५॥। 
मध्यं च समनुप्राप्ना मागीरघ्या यदा च नौः । 
वेदे प्रान्नतिर्मूा तद्रा गङ्गामयात्रवीत् ॥ १६॥ 
पुं दणरय्स्यायं मद्धारानस्य धीमतः । 

निदेणं पालयेदरान्नस्वया गङ्केऽ मिरृ्तितः ॥ १७॥ 

चतुर्दश दि वपीणि पर्चुष्य विन्नने वने । 
भ्रा्रा सद्धे मया चेव प्रत्यागच्छेत् पुनः पुरीं ।। \८॥ 
ततस्तां देवि ध्रुमगे नैमेण पुनरागता । 
यक्त प्रमुदिता गद्धे सर्वकामसमृद्धये ।॥ १६॥ 



१७६ रामाणां 
चं दि त्रिपथगा देवि ब्रच्छत्तोकात् प्रवर्तसे । 
भाष चोदकरान्स्य लोकेऽस्मिन् संप्रदृश्य ॥ २०॥। 
सा चां दवि नमस्यामि प्रणंसामि च शोभने । 

परा्राल्ये नरव्याघ्रे गिवनेत्य पुनस्वदटे ॥ २१॥ 
गवां गतसद्धे्राणि वस्राएयामरणानि च । 

त्राद्छणेग्यः प्रदास्यामि तव प्रिघचिकाीर्षया ॥ २६॥ 
तिया संमापमाणा तु सीता गङ्गामनिन्दिता । 

दत्तिणा दत्तिणं तीरं णीघ्रमेवान्ुधागमत् ॥ २६॥। 
वागुवेगर्ता सा नौवीद्धवी्वप्रचोदिता । 
गृद्धोचा रानपुचो तौ पर पारमुपागता ॥ २६ ॥। 
तीरं तु समनुप्राप्य नावं दिवा नरन । 
प्रणामं चक्रतुर्वतति गङ्गायाः सुसमाद्धिता ॥ २५॥ 
प्रातिष्ठत सद्ध भ्रा्ा वेदेच्छा च परंतपः । 
वानप्रस्यवपुर्वरि वाप्यपवीकुलन्तणः । २६॥। 
स च रत्नसुतो धामान् वनवासाय दोनितः। 
तमत्रवन्मावादधं सुमिचानन्दिवरधनं । २०॥ 
ग्र्रता गच्छ् सौमित्रे तीता चामनुगच्छतु । 

पृष्टतो ऽद गमिष्वामि घां च सीतां च धात्तयन् ॥ २८॥ 
र्य टःवं तु वेद्धौ वनवासस्य वेत्स्यति । 
सिंदव्याप्रवकादाणां निनादं प्रसरिष्यति ॥ ९६ ॥ 



त्रयोध्याकाणठं १०८ 
गरव कथम्+ तु सुमच्नरो चत्र तां दिणं । 
नग्मतुस्तौ धनुष्ाणीं सीतया सद्धे तदनं ॥ ३०॥ 
ग्रदर्णनमितो गचा भ्रातरौ धार्धिवात्मत्रौ । 
गृद्धः सूतश्च सन्नदौ न्यवततां ततः पुनः ॥ ३१॥। 
नानाविद्धगस्ंघुष्रमगाद्ेतां ततो वनं । 

मुपुप्पितायस्तरमिनानाविदरपमंकृलं ।॥ २२॥) 
मुट्ररमय्र गला तौ ग्रातरौ रामल्न्मगी । 
ग्रवलद्ध्ममाकीं्णं वटमासा तस्यतु; । २३॥ 
नौ च तच समासीन नातिट्रे “म्घण्यतां । 

मुदर्णिनीमिति यातां पद्िनों प्रसंकुत्तां ।। २४ ॥ 
देसक्रारणए्टवाकोणीं चक्रवाकोणोमितां । 
दरयिामास काकुत्स्यो चेका नक्मणस्य च ॥ ३५॥ 
दराददरणयन्नापि चिचक नगोत्तमं । 
दिव्विताचानिवाद्धिन्या मन्द्र कन्यौपणोमितं ॥ ३६॥ 

तत्र तौ प्रीलपानीपौ ख्वेकं पृषतं मृगं । 
म्वात्तपिवा इतव्ररं पचतुस्नौ नरर्षनौ ॥ २०॥। 

भनयिवा च तन्मानं सीतया सद्ध राघवी । 

वासाय मध्यं न्यप्रोधं कल्यघ्ामासतुस्तदा ॥ २८॥ 
गदेन सार्धे तु ततः मुमन्लो 

गमं त्रनन्तं स वनं निर्य । 



१७८ र +।धप। 
ग्रधप्रकषादिनिवृत्तदृष्टिर् 

मुमोच वाष्यं व्यधितात्तरात्मा ॥ २१ ॥ 

रत्यर्षे रमाण त्रघोध्याकाण्डे गद्धासंतरणं नाम 
द्िपञ्चाणः सर्गः ॥ 



ग्रयोध्।।प ` ११ 

1.11}. 

ने न्यग्रोधमुघागम्य संध्यामुपास्म पश्चिमां । 
रामा रमघनां घ्रष्ठ इद् = स्मता त।त् ।) १॥ 

ग्र नः प्रमा राचिनिवृत्तानारि यें सुखात् । 
मरतीनामिव मुक्तानां स्वननेन भविष्यति । २॥ 
मात मीस्त शोको तामा व्यधा स्वत्रनं विना । 

मुमन्रेणापि एदितो नेवोत्कणितुमर्खमि ॥३॥ 
ग्रसयप्रमति किन्वस्याः सीताया रनणं मया । 
यवा च सततं कार्मप्रमत्तन लन्माण ॥ ए।॥। 
त पान्याद््त्य सौमित्रे मम वं णवनं कुर् । 
मत्त टवाविद्रर् च शयनं रचचात्मनः ॥ ५॥ 

रत्यु लन््माणश्चक्र भ्रातुः ण्यां ^ धात्मनः । 
वृ्लपेस्तिणिश्चव तस्याधस्तादरनस्यनः ॥ ६॥ 
नत्र संवि काकुत्स्थो मद्धार्दणयनोचितः । 

चक्र सद कथां रात्र सांतया लक्सणन च ॥ ०॥ 

नुनमन्न माराः सुवं स्वपिति त्मा । 

सकामचा सव्यमानः केकग्या धरितुष्टया ॥ ८॥ 
रान्यतव्था नृशंसा च कंकयो तं नराधिपं । 
ग्रागत भने प्राणिर्धं व्यापादयेदपि ॥ १॥ 



५० रामाव्रण 
वटर ऽनाघश्य नृपतिर्मा चेव विनाकृतः । 
नवावक्तेत कामात्मा प्राणांस्तस्या वण स्थितः ॥ ५०॥। 
पितुः कामप्ररचन द्रम व्यसनागमं । 

काम वार्घधमीन्यां गरोयानिति म मतिः ॥ ५५॥। 
का दि विद्धान् स्थितां धमं प्रमदावणमागतः । 
त्यनेदकारणं पुवं प्रिव वत्तानुवर्तिनं ॥ ५२॥ 
मुषौ वत समाग्यश्च मनः कक्रवामुतः । 
मुदितः काणन्तानेक्रा भोच्यन वारपिरात्रवतु ।। ५९॥। 

स दि सवस्य रात्यस्य मुवमन्य गमिष्यति । 

तान च ववयसातात मवि चारए्यमाप्ित ।1 ५४ ॥। 

यः परित्यन्य धरी कारणाच ̂ । 
[ 

स कृच्छर मद्टाघ्रोति राना दणरया यथा ॥। ५" ॥ 

मन्य दृणप्रानाच मम प्रत्रात्रनाव च । 

ङ्का नुधा कंका रात्चाय मतस्य च ॥ १६॥।। 

ग्रपि नामाव्य क्रकयी सौमाग्यमदगर्विता । 
न प्रव्राधतन मद्रूपात् काणत्त्यां माद्रनाकरतां ।\ ५५॥। 

मत्यनग्राद्टिणीं नित्यं सुमिचां वा तपस्विनीं । 

रदानामयपि तस्मान् चमबोध्वां गच्छ् लकमण ।। १८॥। 
ग्रद्रनका गमिष्यामि सांता सद्धितों वनं । 

ग्रनाघयोस्त मे माचोर्गला नाधो भवानघ ॥ ११॥ 



ग्रयाध्याकाएरं १ 

नदरा चातिनृणंसा च ककय पापनिश्चया । 
ग्रसंणरं दि मद्रूपात् कौणत्ां धारयिष्यति ॥। ० ॥ 

नानिपु ध्रुवमन्यासु खिघः पुचरवियोतिताः । 
तरनन्या मम सौमित्रे तदस्याः प मुरास्यतं ।॥ २१॥ 

मया द्धि चिरपुष्रेन टःवसंवर्धितन च । 
विप्राचुत्यत कौणत्त्या फन्तकात धिगस्तु मां ॥ २८॥ 

नान्या मीमनिनी काचित्ननयत् पुचमीदरणं । 

मामि बारदमम्चावा तातः णोकाघ टः वद्: ।। २२॥। 

मन्वे प्रतिविणिष्टा सा मत्ता ल्त्मा सारिका । 

यस्यास्तच्छरयलं वाके प्रक प्ादमरे दण ॥ २६। 

यावंद्कर वस्यश्च वयद मुवं मपि । 

नावदात्मविमोननार्घे प्रक परादमरदण ॥ २५॥ 

एाचत्या मन्द् ।५५।५। न किचिट्रपकुर्वता । 
पुत्रा किमयुजाया मया कार्यमरिंदम ॥ >६॥ 

ग्रल्यभाग्या दधि मे माता द्रःवानामव क्रवत्तं । 

भागिनी न तु सौमित्रे सुखानामिति म मिः ॥ >०॥। 

ग्रचणामपि णनोऽ वे कर्तु वसुंधरां । 

प्रच ज्षणमिमं प्राप्नो ननु <।५मवरणां ॥ २८॥ 

ग्रः५।९॥ धमीता< द लोकवाद्मयन च । 

ए्त्रोऽपि प्रसक्ते दरःवमिद् मुप्राकृतो यधा ॥ २१॥ 



1 २११८ । 

तदन्यच्च कर्णां -*९८४ वद्ध राघवः । 

हृरोद धर्ममुत्सृत्य सस्वनं वाष्यवित्कवः ॥ १०॥। 
वित्तपि विरतं चेन णात्तार्चिषमिवान त्तं । 

समुद्रमिव निर्वेगमिति सोवाच त्च्मणः । २१॥ 
मद्धासच्च न णोकस्य वणमागत्ुमरसि । 
चद्िधा द्धि न णोचति कृच्छेऽपि व्यसनागमे ॥ ६॥। 

इदं तु नेव व्यसनमवगच्छाम्य्े प्रमो । 
ग्रनुरागादि पौराणां मन्ये तऽभ्युद्यागमं ।। २३ ॥ 
ननु टष्करृतिनं प्रां न कटि द्नुके्यते । 
स्तुते <भ्द्मे सर्वः धापो न व्यसने ननः ॥ २४ ॥। 
प्रत् वार्य श्रयत ् ोको व्यसनेऽपि गुणानतः। 
ग्रता ऽभ्बुदयमेवाद्धे मन्य न व्यसनागमं ॥ ३५ ॥ 
ग्रयोध्या सा पुरी कृत्छ्रा ननमनय सुट्रःषिता । 
न रात्रति चया द्धीना रीनचन्दरेव णरा ॥ २६॥ 

नेनदौपपिकं मन्ये ुद्रवत् परि वितुं । 
मीतां विपादयस्यव विलपन् मां च राघव । २०॥। 

नस्मात् संस्तम्मयात्मानमात्मनेवार्थ मा प्रुचः । 
णोकपद्निमग्रा दि मीदन्त्यकृतवुटरयः ।) २८॥। 
भवन्तमेव सीदृततं रृषटाङे मेधित्ती तथा । 
न चिरं त्रीवितं णक्तौ तरत्नान्मत्स्याविवोदरतौ ॥ ४ ॥ 
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न तातं न च ग्घ मुमि्रां वा परंतप । 
ग्र्याद् द्रष्ट्मिच्छामि स्वर्गे वापि चया विना ॥ ४०॥ 

स लक्मणस्यार्धवदर्तितं वचो 
निरम्य रामो वनवार मात्थतः । 

प्रण॒ब्य शोकं पद्िम्य लच्मणं 
च्युताऽस्मि गोकादिति राघवोत्रवीत् ॥ ४१ ॥ 

इत्यार्षे रामाच श्रघोध्याकाएट रमविन्तापो 
नाम चरिपन्नाणः सर्गः ॥ 



१८६ रामायण 

1.1४. 

तां तु राचिमुषिचा ते तस्मिन् न्यग्रोधपाद्च । 
उपास्य संध्वामुदिते सुरे मृषः प्रतस्थिर् ॥ ९॥। 
पचर मागारघीं घायां घमनानिप्रततत ! 

तममुस्तं दृणमटिण्य विगाच्छ मसुमद्धदनं ।। : ॥ 

त मूमिभागान् विविधान् द्४।४॥४८. मनोरमान् । 

ग्रदृ्टपृवान् पर्यतस्त्र तत्र तपस्विनः ॥ २॥ 
वनाथ पया गच्छन् पण्यंश्च विविधान् द्रुमान् । 

निवृन किचचिदादित्ये रामां लन्मणामव्रवीत् ॥ ४॥। 

प्र्ागममिनः पण्य सौमिच ध्रममुत्यितं । 

ग्रग्रभगवतः क्रतुं मन्व संनिङ्ितां मनिः । 1 ॥। 

प्राप्राः म्म संगमं नुनं गद्कावमुनयोः णिव । 

श्रूयत छि मद्धानन्नोवीरिसंघट नः स्वनः ॥ ६॥। 

दात्रणयतानि वद्धयर्धे मग्रानि वननिर्वन । 
मरद्रात्रा्रमे चेनि द्रण्यत विविधा द्रुमाः ।॥ ०॥ 
धन्विनस्ते मुषं गवा त्म्बमान दिवाकरे । 

भरदरात्रा्रमं प्र्वमामट्; प्रमकपिताः ॥ ८॥। 

तदाप्रमयदं प्राप्य रामः सौमिचिणा सद्ध । 
जसवन सावुधः मुप्रान् विवरण मृगपननिणः ॥ ९॥ 
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ग्रागम्य चाग्रमद्वारं मुनर्दर्णनकादया । 
नस्म्रौ रामः सद श्रीमान् सोतया लच्मणेन च ॥ १०॥ 

ती विदिवा गती चापि भ्रातरौ रामन्त्सणौ । 

प्रवण्रयामास मुनिः स्वमाश्रमपदं तदा ॥ ९५॥ 
कृतापिद््ौचमामीनं मद्धमिागें कृतात्ननिः । 

रामः मीमि्िणा माध सीतया चाम्प्वाद्यत् ॥ ५२॥ 
मगपननिमिरासीनिर्वतो मुनिमिरेव च । 
राममागतमन्यच्यं साऽग्यनन्द्च नं मुनिः ॥ ५६९॥। 
न्यवेदयत चात्मानं तस्म लक््मापूर्वनरः । 
पुत्रौ टृणरवस्यावां भ्रातरौ रामल्क्मणा ॥ ५९ ॥) 
भावी ममयं त्रे दा कल्या ननकात्मना । 
ग्रनुत्रतर्ता मामव तपावनमुपागता ॥ १ ॥ 
पि्ा प्रत्रात्यमानं मां सौमिचिश्रानुनः प्रियः। 
प्वयमन्वगमद्राता वनम दृषत्रतः ॥ ५६॥ 

विजा निवुनों भगवन् प्रवन्यामि मद्धावनं । 

यममेव चरिप्यामि तत्र मतलफल्ताणनः ॥ ५०॥ 

नस्य तद्रचनं श्रुचा रातरपुत्रस्य पामतः । 
ययानघत धमीत्मा गामघ्यमुद्वं तवा ॥ \८॥ 

प्रतिगच्छ च काकुत्स्मासननादकन च । 

न्यम ` मुन्तश्च फलतश्च फत्तमोत्रनः ॥ \१ ॥ 



समायणां 
प्रतिगृक्छ तु तां धूनामुपविष्र स राषवं । 
भाद्रानो°त्रवीद्रावं धर्मयुक्तमिद् तरा ॥ ००॥ 
दिप्यासि कुणली राम ममाश्रममुपागतः । 
शरनं दि ने मया पित्रा विवाततनमकारणं ।। २५॥ 
ग्र्काणो विविक्तोऽयं एमागीपश्र राघव । 

गङ्गायमुनयोः पृः संगमो लाकविथ्रुतः ॥ २॥ 
रद्ध शाम मवा सार्ध वस चं घदि रोचने । 
सर्वसाधारणं दीद तपोवननिवासिनां । २३ ॥ 
तमेवं वादिनं रामः कृतान्नलिरभाषत । 
वसतो ऽनुग्रद्धो म स्याद्द व्र्ंस्वया सदे ॥ 2४ ॥ 

तस्तु विपयौऽस्माकमम्ापे तपतां बर । 
ग्रागमिष्यति मुच्यत द्रष्ट मामिद्ध वान्पवाः ॥ २५॥। 
ग्रनन कारणेनाद्मिद वामं न रोच । 

ग्रन्यमाध्रममेकाते विविक्तं वनुमर्टसि ॥ २६॥ 
वसेव्रं घ्र वेदेव्छा सद्ितो लमत च । 
प्वत्रननापरिन्नातो निरुच्य ः मुखीं वने ॥ २५८॥। 
नि रमवचः श्रुचा मरद्रात्नो मद्धामुनिः । 

श्रावरा मृद्रनमेकाग्रो रामं वचनमव्रवीत् ।॥ ५८ 
रतस्िवोत्रनाद्राम गिरिर्यत्र निवत्स्यसि । 
मद्र्पिमेवितः पुवः सर्वस्य मुवद्ः णिवः ॥ २६॥ 
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गोलताङृ्तामिनदितो वानार्ननिपेवितः । 
चचक इति ष्यातो गन्धमाद्नसंनिमेः ॥१०॥ 
यातटि चिच्रकूटरस्य नरः प्र्धाि प्यति । 

तावत् कल्याणमाप्राति धम च कुर्ते मतिं ॥ २५॥ 
मृनवस्तचर वद्वा विद्ुत्य एदा णतं । 

तपसा दिवमात्रहाः कलापणिरसा मद ॥ २५॥ 

नं विवित्तमद्धे मन्ये वातं ते रधुनन्८ । 

रद्ध वा पुरपव्याघ्र वस राम मवा मदे ॥ ३२॥ 
सवघा रस्यत राम नस्मिन्नाप्रममणडने । 
ननक्त्मणन मद्धे भ्राजा सतया चानग्रानघ । २४ ॥ 

इत्युक्ता प्रियकमिम्तं भद्रान; प्रिवातिषिं । 
मभार्ये सानुनं चेव प्रतितन्राङ धर्मवित् ॥ २१॥ 
न्म मु्तवतस्त्र तदानीं मुनिना मद्र । 
त्रगाम रतना धुएवा चिच्राः कव्रयतः कथाः ॥ २६॥। 
तस्यां राच्यं व्यताताबां सं्यामन्वास्य राघवः । 

यतस्य मद्धि तं तमुवाच ततो मुनिः ॥ २०॥ 

चिच्रवृएटमिता राम गच्छप्रु तद्र सीतया । 
न्मन च विश्रव्धं तर चं विदधेरिप्यमि ॥ २८॥ 

म्ब ए्ीताम्बरुवाद्धिन्या मन्दाकिन्योप््रोमिन । 
मन्यथ नच तं वामं रम्ये स्ततशाजरक ।। ६ ॥ 
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त्र कुजरवृघाग्च मृगवृघ्ाश्च सर्वतः । 

विचरति वनात्तपु तानि द्रच्यसि रा्रव ॥ 8०॥ 
सरित्परप्रवगाप्रम्यान् गुदधाकन्द्रनिर्वरान् । 
चरतः सीतया साधं नन्दिष्यति मनस्तव ॥ ?५॥। 

दातयृद्धकोष्टिककोकित्स्वनेर् 
विनादितं तं वसुधाधरं णिवे । 

मुगिश्च मत्ते्वटमिश्च कुन्नरेः 
९२म्५न्।लाग्य तमावसाघ्रमं । ६२॥। 

इत्या रामायण ्रयोध्याकाणएट भरेद्रानाश्रमामिगमनः 

नाम चत्धन्लाणः सर्गः ॥ 
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नामुपिा निणां तत्र सुखमि्वाकुनन्द्नो । 
ग्रमिवाग्य मर्ष नं दधतुर्गमने मतिं ॥ \॥ 
तौ प्रयातावगिप्रेच्य मरद्रात्न मद्धामुनिः । 

चिचरकृटस्म धन्यानमुद् ट प्रचक्रमे ॥ २॥ 
राघव वमितो देणात् पण्यन्नावसवान् वङ्कन् । 

नातिद्र समासान्न तरेस्वं चमुनां नदं ।॥। ६॥ 
वृ्वाटपं म्राद्धवतां सा द्धि निलयं मद्धानदू । 

तस्या न्याः परे पारे नातिद्र मद्धाद्रमः।॥४॥। 

मत्यामिघाचनः प्रमान न्यग्रोधो दरितच्छद्ः । 
नानास्तव्कृतावाप्तः ए्याम रत्यमिविधरुतः ॥ ५॥। 

सतव तं नमस्कृत्य समग्वर्च्चं च पादं । 
ग्रनियाचत कल्याणी वरं पद्मिकाद्धितं ॥ ६॥ 
क्राण्माच्रे ततो गवा नोत्त द्रच्त्यथ काननं । 

पन्ताणवद्रोवंणमधृकाम्रवनाकृलं ॥। ५॥। 

स प्न्याश््रकृटस्य गतः सुव्रडणा मया । 

रम््श्नाप्रमनुक्त्च वनदृपिर्विवर्तितः ॥ ८। 
धन्यानमुपदियेवं भरद्रानो ५००7. । 
रमण लच्नणेना सीतया चाभिवादितः ॥ ६॥ 
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उपावृत्त मुनौ तस्मिन् रामों लच्मणमत्रवोत् । 
कृतपयाऽस्मि सौमित्र म॒निर्धन्मानुकम्यते ॥ \८॥। 
इति तौ पुरृषव्याप्रौ कथयन्तौ तपस्विनौ । 
सीतामवाग्रतः कृता कालिन्दीं नम्मतुनदों ॥। ५१॥। 
त्र वदरोटुपं का्ठर्वेणुनिश्चापि तीर्नः । 
सातामारपयां चक्र रामस्तच् स्ववं तदा ॥ १२॥ 

धररिगच्छ प्रियां बालतां वमाना सर्तामिव । 
सातामाराघ्य रामोऽपि तन्मणश्चाप्यरोद्धतां ।। ५३॥। 

तन प्रवनांग्रमतों णाघ्रगामूर्मिमानिनों । 
तारनर्गद्हनां वृक्तस्तेरस्ते यमुनां नदं । १९॥ 
संनोगाी ; प्रवमुत्सुव्च प्रणम्य चमुनां नदौ । 
णातच्छायं समासटः एवामं न्यग्रोधपादपं । ५५॥। 

ग्रचयिव्राघ तं सीतायाचतदं कृताज्नलिः । 
चिरं तनीवतु म वृदः श्रघ्रुरः काणत्तेश्चर् : ॥ ५६॥। 
भती म देवरराश्चव नीव भरतादयः । 
कौणत््यां चव त्रीवत्तीं पण्येयमिति मेधित्ती ॥ ५८॥ 
प्रयाच तं तत्तो ऽभ्येत्य एवामं सत्यापयाचनं । 

प्रदन्निणमुपावृत्य ततस्त प्रघवुः धुन; \ ५८॥1 

क्राएमाच्रं नतो गा नीलमासायख द्वन । 
द्धचा तच मुगं मध्यं घक्ता नमुपमुत्य च ॥ ५९॥। 



सरयो५।'।प ` १६१ 

विद्टरत्य तस्मिन् वडधपनिनादिन 

वने यथ मृगयृध्सविनं । 
नतौ निवासार्थमुपाययुः णिवं 

प्रमं नदीतीगतर् समुच्छ्रितं ॥ २८॥। 

दत्यार्पे रामायणे ग्रयोध्याकाएटे घमुनातीरेवासोा 
नाम पञ्चयश्नाणः सर्गः ॥ 



१९५ रामायणं 

1.1. 

ग्रघ राच्यां व्यतातायां सुषमुप्रं ्रमात्तपं । 
राम उत्थापाम।र` तत्समणं णन्केस्तदा ॥ १॥ 
वगानां श्रृणु प्तौमिन्र वत्गुव्याद्रतां बन । 
संप्रतिष्टामदे मूषो पदि लच्मण मन्यसे ॥ २॥ 
म सुप्र: मुपुलं ग्रा्रा लन्मणः प्रतिवाधितः । 
नरद््री निद्रां क्रमं चव तं चवाधररिप्मं ॥ १॥ 

ग्र उत्याव सद्िताः स्युष्रा च सलिलं प्रुचि । 
ययास्य च प्रमां संध्यां ततरैवामिप्रतस्थिरे ॥ ४॥ 
चिच्कृटस्य प्प्णदलद्राक्त कृतनिश्चयाः । 
त्र वासं समुदिण्य ययुः ीघ्रराक्रमाः ॥। \ ॥ 
ग्रचिरेण समासाव् ततस्तचिचपादयं । 

चिच्रकृट्रवनं रामः सातां वचनमव्रवात् ॥ ६॥ 

धण्वामृन पुष्यितान् साति मालिनं सरितं प्रान । 
णिणिरात्यय दाघीनति प्रदीप्रानिव किंप्रकान् ॥ ५॥ 

किकिप्रवनं चापि प्व मन्दाकिनीमनु । 
दापितं हचिरैः पुष्यः प्रदीप: काञ्चनरिव ॥ ८॥ 
ध्य भल्लातकान् वित्वान् धनसां स्तिन्द कास्ता । 
फलमाग्रानतांग्रेव नघान्यान् फत्पादयान् ।॥। १ ॥ 
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एकामत्र फलेरेव नीवितुं तनुमध्यमे । 
ग्रो स्वीपमं प्रात्राथित्रकृटरमिमं वपं ॥ १०॥। 
पण्य द्र।णप्रमाणा।^ ` लम्बमानानि सच्त्मण । 

चि। चिच्रवृदटेऽस्मिन् मधुनि मधुपैः वेः ॥ ९९॥ 
` श्रसौ कृति दात्यृरस्तं गिली प्रतिकृति । 

नं चोद्सतीवायं कुतरतं नलकुक्कुमः ।। १२॥ 
परपुष्टरतं भ्रुवा गाघत रव कानने । 
भ्रमरा विचल्त्येते ५५९० शो त्तव्छदा: ॥ १२॥। 
ध्य मन्दाकिनीतीरि कुस॒मप्रकरैः प्रिये । 

चिनानीव सुश्रोणि णयनानि द्रुम द्रुमे ॥ १४॥ 
णिन्तातल्नानि चेमानि विमलानि ग्रुचिष्मिते । 
नततावितानच्छन्नानि पर्य रम्याणि मविनि ॥ १५॥ 

मातद्गधनिचिते नानाविद्गनादिते । 

नानामृगगणाकीर्णे गिलेऽस्मिन् रम्यकानने ॥ १६॥ 
व्रदेदि विचर्प्ामः मुवमच्र वयं प्रिये । 
रद प्राप्स्यसि वेदेकि मघा सद रतिं ध्ुभां ॥ १७॥ 
ग्रवत्तमाणा टवं ते रम्यां मन्याकिनों नदं । 

चि्रवृे समानममुनीनाकसुमितट्रमं ॥ ९८॥ 
तस्य शेत्तस्य धाद तु विविक्ते सलिलावृते । 
ग्रा्रमं चक्रतुर्वीरौ भ्रातरौ शमत्तच्मणौ ॥ ९१॥ 

29 



११४ रमाणं 
गनमग्रान्युधाकृत्य ाच्रण्युपवनान्तरात् । 
तता & दे चक्रतुः शरणे पथक् ॥। २०॥ 
वृ्लपरेश्च वट़मिषाद्यामासतुस्ततः । 
ते पणणाले कृचा तु शोधयामास लच्मणः ॥ २१॥। 
मृद।पत्तचर चक्रे वेदेदी तनुमध्यमा । 
कृवाध्रमपद् २।मस्व3 लच्मणमत्रवीत् ॥ २२॥। 

मृगमाकृत्य सौमित्रे चर ् रपय माचिरं । 
तेन यष्टमिदेच्छामि चकरणाश्रमदेवताः ॥ २३॥। 
रत्युत्तो लच्मणो भ्रात्रा दवा कृललमृगं बनात् । 
ग्राछत्य त्वातलपिवरापि श्रपघामास संस्कृतं ।। २४॥ 

तं मृगं मुप्रृतं कृवा मुनिषप्रं च सक्त्मणः। 
उवाच राममभ्येत्य <ष्तान्नालिरिद् वचः ॥ २५॥। 

ग्राज्ना ते मघादृत्य प्रतः कृल्तो मृगो वनात् । 

प्टमर्दरि तेन वं दैवता ग्रमिकाङ्धिताः ॥ २६॥ 
इत्युक्तो राघवः स्नावा न्वा च विधिवत् तदा । 

दवा मच्रवत् त्र तल भ्भुडन द्विः ॥ २५॥ 

द्विवा च देवेभ्यः पितन्यस्तद्नत्तरं । 
निर्ववाप्र प्रवित्रेप॒ निवापं तनलान्नतितं ।। ९८॥। 
न्युप्य चव निवापं तं ब्रूतम्योऽपि विधानतः । 
यकार बल्िनिवीपं राषवस्तदनतरं ॥ २१॥ 
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तन्मणेन सद्घ भ्राचा इतणेषं ततः स्वयं । 

उपविश्य" रुन कृते पपु श्रुचौ ।। ३०॥ 
परिवेषय च श्नतापि तावुभौ भतृदेवरौ । 
एकान्तं ₹ भू५।गन्य ततः शेषमुपाददे ॥ ६९॥ 

ग्रनेकनानाविधपत्तिनादिते 

विचिचरयुष्यस्तवकोपणोमिते । 
नगोत्तमे तत्र निवासमापिवांम् 

तुतोष रामः सद्धलच्मणस्तदर ॥ ९९॥। 

तं रम्यमासाग्य द्धि चिचक 
तां चेव पुण्यां सरितं सुतीथीं । 

मन्दाकिनों पुप्पफलाप्यतारां 
ट्ःवं द्धस्तथ विवासमूत्तं ।। २२॥। 

रत्परर्पे रमाणे श्रपाध्वाकाणडे चि्रकूटनिवासोा 
नाम पटूपश्चाणः सगः ॥ 



१९६ रामाघणं 

1.* 1}. 

त गोचिवा तु सुचिरं सुमच्ेण ग्धः सद्धे । 
गङ्धापारं गतं रमं नगाम स्वपरं ततः ॥ ९॥ 

ग्रनुक्ञाप्य सुमच्रोऽपि ोनयिवा द्यान् रथे । 

ग्रमोध्यामेव नगरी प्रययौ भृणटर्मनाः ॥ २॥। 
सोऽतीत्य मुवद्रन् देणान् सरितश्च सरांसि च । 
कात्तेन नातिमद्धता ग्रामांश्च नगराणि च ॥३॥ 

ग्रचोध्यामानगामाप्न निवृत्ते°द्धनि सारथिः । 
ग्रा्तनारीनरणणां दीनस्वनवतीं तदा ॥8॥ 
प्रन्यामिव च निःशब्दां निरानन्दन्रनावुतां । 
प्रघ्ानपटूनवनां विघुत्तां पद्मिनीमिव ॥५॥ 

तां दृष्ट्रा चित्त्रामास सुम्नो मचिसत्तमः । 
प्रविणंस्तां पुरीं दीनो निर्ननां विगतविपं ॥ ६॥। 
कचित् सरृलनिचया सगन्नाश्नराधिधा । 

एमणोकाभिनिर्टगधा न कृत्ेषं पुरौ भवेत् ॥०॥ 
रति संचितघत्नार्तः प्रविवेण स तां पुरीं । 
सुमनो व्यघयोपेतः स्यन्दनेन सतविषा ॥ ८॥ 

मुमन्लमनिाततं तु दृष्ट्रा शततरखणः । 
त राम इति पृच्छतो रघमम्यदरवन् नराः ॥ ९॥ 
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तम्य: णणंत स तदा गद्धा्तीरि मदात्मना । 

तनाद्टे समनुज्ञात उत्तीर्णे चागतः पुरं ॥ १०॥। 
ते तीर्ण इति च श्रुचा वाष्यप्याकुन्नणाः । 
ग्रो धिगित्पुराचछत्य दताः स्म इति चुक्रुप्रः ॥ \\। 

वृन्दशो नल्यतां तेषां प्रुप्राव स तदा गिर्ः। 

निर्सन्नोऽग्रं वन त्यक्ता रामं पुनक्यागतः ॥ १६॥ 
मर्तोत्सवसमानेषु कं नाम सुनिर्धृणाः । 
विद्धरेम धुनर्दष्रा विना तं नरकुञ्नरं ॥ \६॥। 
किं स्यात् त्रिं नस्यास्य काड्तं किं पुषावं । 

रति चित्वतानन ननोऽयं परिपासितः ॥ ९६॥। 

वाताघनगतानां च स्रीणां प्रुप्राव मापितं । 
निराणोऽयं कथं राममुत्सुन्य पुनरागतः ॥ १५॥ 

ए्ताग्रान्याश्च दःवार्तः ्रएवन् वाचः स सारथिः । 
यच राता दणरयप््छय५५२ गुद ।। \६॥। 

ग्रवतीर्घ राया रानवेश्म विवे तत् । 

ग्रोकटीनत्रनाकीर्णा सप्रकन्तं सेतसयुति ॥ \०॥ 
ततो दगरघस्नीणां प्रप्रा परिद् वितं । 

परातादणिषरस्यानां दःवाती. ।मितत्ततः ॥ ९८॥ 
स रामेण निधीय विना राममुपागतः । 
सृतः किं नाम कौशल्यां पृष्ट: संप्रति व्यति ॥ ९९॥ 
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पथा च मन्ये दटर्बीविं तथा न मुमरं धरुवं । 
प्रिये निवीमित पुत्रे कौणल्या त्र तीवति ॥ २०॥ 
ानसखोणां स तद्वाकवं तश्यमित्यवनग्मिवान् । 

णोकाभनिना दव्छमानो रानवेष्म विवेण तत् ॥ २९॥। 
प्रविए्य च तघा दीनो रानानं दीनचेतसं । 
ग्रपर्यत् पुत्रशोकार्तं हतसच्तौनसं ता ।॥ २९॥) 
ग्रमिगम्य स रानानं प्रणिपत्य च सारथिः 

पोक्तं रन चनं ९१त।न्[लर् चेदयत् ॥ २३॥ 

तच्छा च वचो राना विसंन्नो भ्रात्तचेतनः। 
निपपातासनाद्रूमौ टःवणोकविमूर्हितः ॥ २९॥ 
ष्ट्रा तमासनाद्रूमौ पतितं नगतोपतिं । 
ग्रतःुरखियो ऽभ्येत्य बाद्भूनुच्ित्य चुरु: ।। २५॥। 
सुमित्रया तु नं सार्धं कौणल्या पतितं तिं । 
दीनमुत्यापय्ामास वचनं चेद्मत्रवीत् ।। २६॥। 
इमं तस्य मद्धारान दतं दष्करकारिणः । 

५५।६।६पावुत्तं कस्मात् चं नानुपुच्छति ॥ २०॥ 
पदि घं निर्घृणं कृता लन्नेवं विमुव्छसि । 
उत्तिष्ठ नाश्य कात्तस्त लन्नितुं मा व्यपञ्चप ॥ २८॥ 
कस्मादृग्य रत्छ। न तं पृच्छति मे सुतं । 
नास्ती काचित् किंकयी विप्रव्यं परष्टमरपि ॥ २६॥ 
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वमुक्ता मद्धारानं कौशल्या शोकमूर्हिता । 
धरायां निपपाताती वाष्पवि्करवभापिणीं ।। ३०॥। 
वित्तघ्य घतितां भमौ कौशल्यां णोकवि्तां । 

पतितं च पतिं दृष्ट्रा रर: सुपस्वनं खियः ॥ ९॥। 
ततस्तमत्तशुरयोपितां स्वनं 

निशम्य वृद्धास्तरणाञ्च मानवाः । 
खिश्च सवी ररुदर्गृदे गे 

निरौच््य रामस्य रधं मद्धात्मनः ॥ ३२॥। 

इत्यर्पे रामाये श्रयोध्याकाणएटे मुमन्नोपावर्तनं 
नाम सप्रपञ्चाणः सर्गः ॥ 
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ग्रध राना पुनः संज्ञा प्रतित्लम्य समुत्थितः । 
उपपि ०५।९ने सतं प्रष्टं समुपचक्रमे ॥ १॥। 
ग्रशरुपूएन्निणो दीनो वनवद रव चपः । 
दीर्घमु्ं च निःश्रासं स विमुच्य मुदधर्मु्धः ॥ ५॥ 
धरेणुपरिघस्तं कृतान्नलिमुपस्थितं । 

पप्रच्छनममिय्रत््य सुमच्लं वाष्यविद्त्तः ॥३॥ 
च सुम्न गतो रामः क्र च वत्स्यति णं मे । 
स्थेन तेन चैव चं राघवेण विसर्तितः ॥ ९॥ 
साऽत्यततं मुवसंवृटः कथमासिष्यते सुतः । 
मूमिपालात्मन्नो भूमौ कयं स्वप्स्यति वा वन ॥ ५। 

कथं च विनन५रृएये घाति पद्यामनाधवत् । 

पिंव्यापघ्रसमाकीणा सरीसृपतमाकृतत ॥ ६॥ 
रं प्रात्तमनुग्राति स्म नराग्ररयकुज्नराः । 

स कथं सुकुमाराङ्गो वने चरति म सुतः ॥५॥ 
सुकुमा तपस्विन्या वेदच्छानुगतः कषर । 
वनं काटकिनं टं रमः पद्यां विगाहते ॥ ६॥ 
त चाप्रतिमतेनस्वां सुकुमारा ममात्मत्रः । 
भ च्छेति तं मत्तया लक्मणो प्रातरं कं ॥ १ ॥। 



ग्रयोध्याकाणद २०१ 
सिदरा्रस्वं कृतार्थश्च चन मे तौ सुतावुमौ । 
नपादीनान्वितौ दृषटरौ नरना्तयणाविव ॥ १०॥। 
किमाद् एामस्ततस्वी किं च मां लच्मागो °त्रवोत् । 

किमुवाच च मां साधी सीता र्तृपरायणा ॥ ११॥ 
ग्रासितं भाषितं मुक्तमितः प्रमृति णंस म । 
ग्रणपतो पया वृत्तं वनं रामस्य गच्छतः ॥ ५२॥ 

रति मूतो नरेन्द्रेण चोदितः सन्नमानया । ` 
यव्राच वाचा रात्रान् वाष्यगद्रदया ततः ॥ १६॥। 

पुरात् प्रमृति वुत्तात्मणेचेणानिवर्ननं । 

गत्र तनः धमिमं रामसदेणमव्रवात् । ५९५ 

करवा नऽनुद्णं रमः प्रणामं मान्ननिः स्थितः । 
र्द मां संपरिप्रत्य मोद्दंण मद्धाच्तलः ॥ ५५॥। 

मत मदचनादरवा मासा नराधिपं । 
णिसा प्रणिपत्याप्र प्रष्रव्यः कुशलं ततः ॥ ९६॥ 
दृटा च कुणत्तं पत विज्नाघ्यां म पिता चा । 

ग्रनुग्रदघर्घमस्माकं न णोच्योऽद चयत्युत ॥ १५॥ 
त्रातः मवी दि रात्रन्दर मवितव्यमुपाश्रुत । 
ग्रतों न ग्रोचखोऽस्मि विमो मम चदिच्छति प्रियं ॥ १८॥ 
मातरश्चापि मे मवा: प्रष्व्याः कुशत्तं चया । 
ग्रणेपतः समासान्व प्रणचत्यानिवाग्ब च ॥ ५९॥। 

20 
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कोणत्या चापि म माता विज्नाघ्या मततं चधा । 

मच्छोककर्पिता राना न वाच्यः प्रप तरवा ॥ २०॥ 
प्रापिनासि मम प्राणः पनरागमनन च । 

देववत् धृत्नवस्न पिता न उति चात्रवीत् ॥ २१॥ 
प्रर्म्य च वन्तल्या मरतां वचनान्मम 

योवरात्यमवाघ्य चं ध्रतयध्रा नशधिपं ॥ ८>॥। 
चवा श्ुचृ्यमाणां मां न ण्राचति वथा नृपः । 

मत्नरकादर्कमि तथा कर्तुमित्यपि निश्चयं ।। >२॥ 
ममं मानुपु सवासु वर्ते रति चाव्रवीत् । 
मरतं प्रा्वापान्त पुत्रं न क्कबीसुतं ।। २४॥। 
एवमादि वचो धर्म्य व्रवत्नरव स मां नुप । 
वाप्पवगाधरुकात्मा मुमाचा्राण त सुनः ॥ २५ ॥। 
ईपदरापपरीतस्त् सौमितिरिदमव्रवीत् 
कनावमपराधन राता पुत्रा विवासमिनः ॥। २६॥। 

मवा तावदचन् दमि कार्कएवादप्रिवं कृनं । 

ग्राम्य तु घरति्याग कां नापत्सन्नये ॥ २८॥ 
यतः प्रत्रानिता रामः कक्याः प्रिवकारेणात् । 

वरदाननिमित्तं वा कृतं तत साधर सर्व्रा ।॥ >८॥ 
विदध धर्मकार्तिभ्यां र्तदं वुद्रिताघवात् । 
श्रवणस्य कृतं मन्ये मत्युजस्य विवासनं ॥ २१ ॥ 



ग्रयोध्याकाणरं *० 
मम नावन्न तानथ पितृ्नद्धो रस्ति कसचन । 

पिता माता मुकन्चाद रामों वन्धुर्गुरुख म ॥ २०॥ 
न्ाकाप्रयमिमं त्यक्ता लाकनाघरं च एप्त । 

7त्रा किमिव कल्वाणं मतादनमिकराटति ॥ २१॥। 

ग्रामन््य मातश्रवं वाच्यस्त रानमंनिरी । 

ग्रामव्मि चत कराचिदख रमे प्रतिक्रियां | ४८ ॥ 
नतो मानुपु सवामु ममतामन्यृपागतः । 
7त्यानिमानमुल्मुम्य वतस्वत्याद्ििण मां ॥ ४३॥ 

तरानक्रा तु विनिग्रस्य वा्यच्छन्नस्का नप । 

मनापमुष्चिनव वान्नमागा समततः ॥ ४॥ 

्रृ्रूर्वव्यमना पृत्रपुत्र वप्रस्विनो । 
परयथुवरदना टाना नव मां किचिदत्रवीत् ॥ २५॥ 
ान्नमागा मनीप मवेन परिप्ुप्यता । 
मुमाच कवन्तं वाप्यं मां निवृत्तमव्य मा ॥२६॥ 

म चापि रामोधप्रुमुवः कृनान्नलिर 

ननाम पादा तव णाकविद्लः । 

नधेव मीता दती वरानना 

नुदरैवपादौ एिरमा नमस्यति ॥ २०॥ 
रत्वा रामायण ्रवाध्याकाणएटे रामसंद णाष्यानं 

नाम ग्रष्टापञ्चाणः सर्गः ॥ 
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रति व्रुवाणं संद्णं सुम्नं मन्िसत्तमं । 
्रूदटि णयं परनरिंति रात्रा वचनमव्रवीत् ॥ १॥) 
तस्य तदचनं श्रुचा सुमनो वाष्यविद्धत्तः । 
कययामास मूधों<पि रामवरत्तात।<स्तरे ॥ २॥ 
नदराः कृवा तता रानेश्रारवत्कन्तधारिगौी । 

गङ्ामुततीयं तौ वीकनौ प्रवागामिमुवौ गतौ ॥ २॥ 
ततो मम निवृत्तस्य तुरगा वाष्यविक्तवाः। 
शममवानुपण्यतो द्ेपमाणा विचुङ्रुप्रुः । ४॥। 
उभान्यां रातनपुचाग्यां ततः कृवाद्धमन्नन्तं । 
चदरोरवम्राद्रानन्नरकामः नरागलः ॥ ५॥। 

गृद्धन सकत कृत्स्नं तु तत्रव द्वितं स्विनः । 

ग्राणया दि रामो मां पुनरवाद्छयदिति ॥ ६ ॥ 

विपयेप॒ नव्याघ्र रामव्यस्नकर्पिलाः । 
ग्रपि व॒ना; परि्रानाः सपत्रस्तवकाङ्ाः ॥ ०॥ 
मवाप्याः सरितश्नासन् संतप्रकन्तुपोदका : । 
परस्नानकुमुमाश्रास्न् धद्विन्यो विगतविपः ॥ ८॥। 
श्रानेकतानस्तिमिता न विचेररमृगद्धिनाः । 
प्रासीच्च शमणोकार्तं निष्कूनमिव काननं ॥ ६ ॥। 
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नरत्ततरान्यपि सच्चानि स्वलनान्यपि सरवणः । 
स्यानम्बः स्तम्मितानोव स्वभ्यश्चतुन भूयते ॥ ५५॥। 
धुरे राट च त रानन् पीरनानपंद् नन । 

तं न प्रण्याम्यदे कच्िष्या न णोचति त सुतं ॥ ५५॥ 
ग्रयाध्यां प्रविणत्तं मां गर्दयति समततः । 

धारा टरःवानिसंतप्रा विना राममुागतं ॥ १२॥ 
विमानरध्या्रासाद्गवात्तस्याश्च चापितः । 

राममत्सृन्य चायाततं दृटा चुक्रघ्रुरार्तवत् ॥ १३॥ 
ग्रथणा दीनाः पश्यन्त्यो मामुपागतं । 
रा नृणंस क्र रामस्त नात रत्यपि चात्रुवन् ॥ ५४॥। 

नामिच्राणां न मित्राणां नादसीनननस्य च । 
्रहेमा-नया कलिद्िशषं नापलक्तये ॥ १५ ॥ 

दानातरातपुङपा प्रत्नानापवनः्रुमा । 
प्रसि वितार्तस्वरा रदितस्वननादिता ॥ ५६॥। 
निरानन्दा निरृत्साकछा निर्वपटरमङ्त्ता । 
रामप्रव्रासनार्तेविं पुर ते न विरात्रते ॥ १५॥। 
र्त्येवमादि कर्णं सुमलवचनं नृपः । 

श्रुचावाच ततो दाना ठ ्यत्रिलंष्ववागिद् ॥ ९८६॥। 
मिध्यापचारात् कंका वचितन कथं मवा । 
न मितं विमषठेन धर्मनतगङ्निः सद ॥ ५६॥ 
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कनादे माद्धितः पापा पन्मघा सर मत्रिभिः। 

ग्रममल्य विमृषन सङ्सा मादस कृतं ॥ २०॥ 

भवितव्यं नघा तेन एमणामिततेत्रसा । 

मघा तु तावदणिवं प्राप्रं तद्प्रवासनात् ॥ २५॥ 
व्दानीमपि पतापु गता एमं निव्ष । 
न हि णक्वाम्पृते तस्मात्त्रीवितुं ट वमोरितः ॥ २५ ॥ 
गतागतेन वा कालो दीर्घ एवं भविष्यति । 
मामेव रथमारोप्य निप्र रामं प्रदर ॥ >२॥ 
रि दष्वन्यो मदावाटधः त्रासी लन्मायु्वतरः । 
ग्रदि तीवति साधेनं पण्यं मर् सातवा ॥ ४॥ 

्रान्दृकालवद्नं चारुपद्रदत्न्नणं । 
पदि रामं न धरण्यामि चास्यामिं पमसादनं ॥ २५ ॥ 

मुमन्र दि ने किचिन्मया पृं कृतं प्रि । 

ततः प्राप मां रामं प्राणा दधि वयति मां ॥ २६॥ 

रमप्रवाममनिने वाप्यशोकोरमिमासिनि । 

ग्राधव्यसने मग्नो घारं ४दधे ए।वलागर ॥ २०॥ 

टुत्रवियोगार्तिटःषिनेन गतायुषा । 
मवावं नीवता मृत दृस्तरः णोकमागपः ॥ २८॥ 

दा एम एामानुन् छा स्च वेदद्ि पतित्रते । 

न मां तरानीत टृःवार्त प्रिवमाणमनाधवतु ॥ २१॥ 
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करा न्वस्ति दरःविनतरौ मया द्ष्कृेतकमीगा । 
गोऽ द्रमत्त्गतप्राणो नव द्रत्यामि राघवं ॥ २०॥। 

इति स्मरात्रा कर्णां मद्धायणा 

विन्य दरःवोधदनेन चसा । 
गतामुकल्यः सरपेव मूर्तिः 

प्रपान मृयारपि नुपासनात् ततः ॥ २५॥, 

उति विन्पति वार्धिव विमु 
मृणकक्णं पतिते पुनर्धरणवां । 

गुण परलछाग्टःवणाकसत्ना 

कङूणनरं विन्वत्ताप राममाता ॥ ३२॥। 

रत्यापं रामाधणा ग्र्ोध्याकाणएट दृणरघप्रन्तापा नाम 

नवपन्चाएः सगः ॥ 
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ता तु भूतोपपृष्टेव गतसच्ैव च स्वयं । 

वित्तताघातुरा देवी कौणल्या पतिता तितौ ॥ \॥ 
नर मामपि तचार घ्र रामः सलन््माः । 
सुम्न न दि रामेण विना तीवितुमुत्सदटे ॥ ५॥ 
नव्ोत्रच रथं साधु नव मामपि काननं ! 

ग्र मांन नयस्याघ्रु गमिष्यामि पमन्तयं ॥ ॥। 

वराप्पोपर्टया वाचा ततस्तां सत्तमानया । 

वाक्यमाश्रा्तयन् देवीं स॒तः प्रान्नलिरत्रवात् ॥ 8॥। 

त्यनुमरर कल्याणि णोकं पुञ्रवियोगतर । 
नत्रापि टि सुीं मो रस्यत दैवि निर्वृतः ॥ ५॥ 
त्तक्मणो कास्य तनस्वीं धादौ घर्चिरेन वन । 

वसतीतः पर लोकमतयिन् धर्मनिर्तनितिं ॥ ६॥ 
वित्रनेऽपि वन सीता र्तवरादव्य।* या । 
दवि स्वगीपमं वामं स रामेण वत्स्यति ॥ ५॥ 

१ नास्या द्न्यं विषाद् वा सुभृल्ममर सन्ने । 
गृ प्राचितो वासो वेदृच्छाः प्रतिभाति म ॥ ८॥ 
नगरोपवने रम्ये पथ्ारमत सा पुरा । 
विननऽयि तथारण्ये रस्यते देवि मा ग्ररचः ॥ \॥\ 
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वेदेदं सङ् एमे परूएचिन्दरनिमानना । 
ग्रतुत्वां विन्द्ति प्रीतिं न तां णोाचितुमर्सि ॥ ५०॥ 
तद्रतं द्ृट्ं यस्यास्तद्धीनं च नीविं । 

ग्रयोध्यापि भवेत् तस्या रामेण रदिताद्रवी ॥ १९॥। 
पथि पृच्छति वेदे ग्रामाश्च नगराणि च । 

शमं कमत्तपच्ान्तं सरांसि सरितस्तघा ॥ १२॥ 
रामन्तच्मणयोर्मध्ये सीता रात्रति ते स्नुषा । 
विष्तुवासवयोर्मध्ये पद्मा श्रीरिव उपिणी ॥ १९॥। 
न चाधच्रमसंतापटूःवर्प्यात्तयेन च । 

प्रानिं गच्छति वेदृच्छाः स्वमावत्रमवं वप्: ।॥। १६ ॥। 

तदृणं णतपच्रस्य प्रणचन्द्रसमन्युति । 
वद्नं क।त५। या वद्च्छा न वित्तुप्यत ॥ १५॥ 
परकृत्या लत्तक्सप्रल्नौ तदरसवर्तिती । 

तथव रत्रतुस्ल श्याश्चरेणा वरत्रचचत्ता ॥ ९१६॥ 

नू पुरणिज्निचरा घेत्तं गच्छति मेचधित्तीं । 
भतारमनुगच्छती विषं श्रीरिव उपिणी ॥ ५०॥ 
तिं वने गनं प्रेत्य व्याघ्रं चापि तु मेधित्ती । 
सा नेवोदधिनते घाती मर्तवीर्बवरलाप्वात् ॥ १८॥ 
ग्रयेव रामः पुरस्ते लच्मणश्रेव वीर्ववान् । 
तधेवोदारवपुषौ न ल्लानिमतरिगच्छतः ॥ ९६॥। 

11. 



९१० र ५७५ 
परस्परप्रियदितं कुवीगौ त्रिय ६4.) । 
न पितुरनेव मातुश्च नान्यस्य स्मरतो वने ॥ २०॥ 
न ते णशोचास्वया दैवि परस्परे रताः । 

इद् छि चरितं तेषां ल्यातिं लोकेषु पास्यति ॥ २९॥ 
विद्धाय शोकं धरिगक्छ मानसं 

मर्षिकल्यस्तपति व्यवस्थितः । 

वने रतो मेध्यफलाशनः सते 

मुतो मद्धात्मा कुरते मदत् तपः ॥ २९॥। 

तधा ५५८५ कितार्धवादिना 
निवाम।ण।पे सती सुप्रिया । 

न विप्रतापाद्िरराम दरःविता 
नरेन्दरयननी प्रिषपुत्रतालसा ॥ २३॥ 

इत्यार्षे एमायणे श्रयोध्वाकाण्डे कौणल्यासमाश्रासनं 
नाम षष्टितमः सर्गः ॥ 



्रवोध्याने।. २१९ 

1.1. 

प्रत्याश्चस्ता तु रातानमुत्याप्व मृणटःषितं । 

कोणत्याश्रासपामास शयन णोकलत्नालपं ॥ १॥। 
तत नं प्रमार्नती वीनघत्ती च मूर्तं । 
भूयः प्रत्यागतप्राणमिद् वचनमत्रवीत् ॥। २॥ 

दद् चिषु लोकय प्रथितं त मद्धग्यणः । 

वुनप्रत्राजन7त् तत् ते प्रनष्टमिव लत्तवे ॥ २॥। 
का दि नाम प्रियं पुं त्यनेदनपकारिणं । 
प्रतिश्रुत्य सतां मध्ये यौवरात्यामिपेचनं ।। ९ ॥। 
दातव्यो यदि वावण्यं प्रिघपि ते वरः प्रमो । 
किमर्थे ते प्रतिन्नातं रामस्याप्यमिषचनं । ५।। 
ग्रनताग्यदि वा मीतः प्रत्रानधसि म सुतं । 
प्रतिक्नायानमिषक्तास्मि श्रस्वामित्युपमल्ितं ।। ६॥ 
खीदेतोः कामवगवराटरटर: सन्ननितेन्द्रियः। 

पएटपोभयं विचर्धेतत् तघाप्यनुतवागसि ॥ ७।। 
रच्वाकूणामयं वंशः सत्यवाक् प्रथितः तितौ । 
तत्र वया योवर्त्य प्रतिक्ञापानतं कृतं ।) ८॥ 
सोकश्रायं मद्धारान पौराणः प्रथितः सितौ । 

सत्यं धुरा वत । स्वयं गीतः स्वघमुवा ॥ ॥ 



२९९ १ ५।धपा 

ग्रश्मधसद्खं च सत्यं च तुता धृतं । 

तुलपिा तु पण्यामि सत्यमवातिर््यत ॥ \०॥। 
नावितेनाप्यतः सत्यं मुवि रत्ति साधवः । 
न रि सत्यात् घरे धर्मखिषु लोकेषु विग्यते ॥ ११॥ 

सत्यात् सामः समभवत् सोमाद्रद्छ ततोऽमृतं । 

ग्रद्योऽ गिरये: पधिवी भूमेर्नूतानि नक्निरे ॥ १२॥ 

सत्यनाकीः प्रतपति सत्यनाप्यायते णणी । 
सत्यनानतमुदरतं सत्ये सकः प्रतिष्ठितः ॥ १३॥ 

वुपश्चतुष्यादगवान् धर्मः मत्ये प्रतिष्टित; । 
सीरतरीन्नं पृथिवी सत्येनेव धृतान्युत ॥ \8॥ 
सत्येनेकेन पाल्लोकान् घाति सत्यत्रता नराः । 
न प्राति ताननृतिका दष्टा क्रतुणतरपि ॥ १५॥ 
सत्यप्रतिङ्ना नृपते एात्रानः सत्यवादिनः । 
पथिमिस्तेन गन्तव्यं तरता परैः पिनामद्धाः ॥ १६॥। 

द्वावेव कथितौ सदिः घन्यानौ वदतां वर । 

ग्रङ्सा चेव सत्यं च चत्र धर्मः प्रतिष्ठितः ॥ १०॥ 
तदिद् रितं सदिः सत्यमुत्सादितं चया । 

धर्म चेतं ̂  मास्या स्वं चेवोन्मधितं णः ॥ \८॥ 
वातिगन्धः ९५५ प्रतिवातं कथञ्चन । 
धर्मस्तु मनुष्याणां वातिगन्यः समततः ॥ १६॥। 



योध्या [एटं २१३ 
चन्दनानां मद्धााणामगुदधणां तघा प्रमो । 
न च स्ायीं चिरं गन्धो यघ्रा कोर्तिमयो नृणां ।। २०॥। 
स तवायं गुणद््रो गन्धो लोकं चरिष्यति । 
ग्रप्रमस्यास्य मरतः कर्माणः णाश्रतीं; समाः ॥ २१।। 
इत्थं मन्ये सुमद्धती श्रूणद्धत्या चया कृता । 
प्रिवपि वसुधा दत्ता रामः प्रत्रानितो वनं । २२॥ 
दिषप्य्रा न पाचितस्वेवं राघवो बध्यतामिति । 

न च््ेतद्पि क्केष्या दत्तम चपि धार्मिके ॥। २२ ॥। 
ग्रनदरतमिद त्तोके बद्र चत्ववत्तरे : । 
{श्ररिश्वलः कृष्यः क्रतौ प्ुरिवावलः 11 २४ ॥। 
दृयते द्धि नर लोकं*वत्तवतो बत्तार्धिकः । 
ग्राक्रम्नमाणा विनने सिंदधेरिवि मद्धाद्िपाः ॥ २५॥ 

स मे सुतश्च णत्तोऽपि धर्म प्रति सुट्र्वत्ः। 
ग्रतः स्वकामानुत्सृत्य मां च त्यक्ता वनं गतः ॥ २६॥। 

किं वा म चामुपात्तन्य रानन् पर्षा गिरा । 

परस्य कृवा कि मन्दुमात्ममाग्यप्रसाधुपु । २५॥। 
ग्रनुनीतास्मि रामेण गच्छता वट्धविस्तरं 
न मे वाच्यः पिता किचचिदवत्येति पुनः पुनः ॥ २८॥ 
न मद्रे चधा मातवीच्यो चन्तं पिता मम । 
वाग्निरदेननीयामिरिति मां एषवोऽन्वशएात् ।। २१॥ 



९१४ रामाघणं 

पादे तेनानुणिषट्रापि पुज्नेहबलात् कृता । 

श्रवणा घां त्रवीम्येवं म्रा शोकमद्धार्णवे ॥ १०॥ 
का हि नामाप्रिषंब्रूधादतीरमिर मद्विधा । 
स्मरती २ त्वुष्सं तन्म विनयं चापि तानती ॥ ३९॥। 
तोके छि पुरुषः छली वा तथा तत् कुर्ते स्वयं । 
प्रधा मधुरमुप्रं वा श्रुणोति लमतेऽपि वा ॥ ३२॥। 
नूनं हि मम भाग्यानां वेदेवा राघवस्य च । 
ग्रचित््यात् तु देवस्य चमेतत् कृतवान् नुप ॥ ३३। 

न षल्वद्े वां नप दोपतो ब्रवीम्य् 
ग्रनीश्रर दीग्रएटेणितं नगत् । 

दणा कृतात्तोपद्धतेयमावित्ता 

किमच्र शकं पुरुषेण चेष्टितुं ॥ $ ॥ 
स तन्निषोगात् तव सत्यवाद्ा 

सत्यां प्रतित्नां नप धालपंस्त । 
रतो मद्धात्मा वनमेव रामो 

गतः र लान्थप्रतिमानि दा ॥ ३५॥ 

इत्यार्षे रामायणे भ्रयोध्याकाणएट कौशल्योपात्नम्भो 
नाम ृकपष्टितिमः सगः ॥ 



ग्रयोध्याकाणः ९९५ 

[५1]. 

तया तु वट़ कौशल्या विलप्य क्रोधमरिता । 
ग्रनवाप्येव रोषस्य पारं पुनरभाषत ॥ ९॥ 
चथा घस्वनिषक्तोऽपि मक्ता रमम न : । 
ल्मणोऽनुगतः प्रप्रा तं शोचामि विशेषतः ॥ २॥ 
पोऽमिषेके प्रतिद्धत मम पुत्रस्य धीमतः । 
निःपृतो धनुराराच तृणमध्रतविस्तर्ः ।॥ २॥ 
क्रोधन मरेताविषटो रनक्तन्याच रितं । 
न स त्नानाति धमीत्मा स्वगृदाद्ग्रिमुत्यितं 1\8॥ 
यरो गच्छति स्वयं शाम क्रोधक्तलोचनः । 
पाच्च कृतवान् वाप्यं तच्च तप्य स्मरम्पद्धे ॥ ५॥ 

प्रोऽनुघातः स्वपरं त्यक्ता मातरं भ्रातुवत्सलः । 
लत््मणं तमक एमच्छोचाम्यख् विणेषतः ॥ ६॥ 

त्तो मदन्रकल्यस्य >^ १९५ मङ्तात्मनः। 

सुतां ताम" "५ वेदेदं (५१.५९ ॥ ५॥ 

गरत्यत्तसुवसंवटधा लालिता पितृवेश्मनि । 

्रत्यत्तमुकुमारद्धी एषामा पद्मदलेत्तणा ॥ ८॥ 
था पुवानि परित्यत्य सवांश्च त्नातिबान्यवान् । 
पपिननुरता पात्तं कामवस्थामुपेष्यति ॥ १॥ 



२१६ रामाघणं 
कथं नु सुतनुप्तन्वो सुकुमारो सुखोचिता । 
णीतमुतं च वर्षं च वटे प्रधक्ा० ॥ १०॥ 
था प्राम्यति गृद्धेऽप्वप्मिंश्चरती वसुधातले । 
कं सा विन्नने.रषे वेदै विचरिष्यति ॥ ११॥ 
भुक्ता स्वानि मन्यानि तथान्यानि च मेधित्ती । 
कथं वन्यान्यक््यानि कटुतिक्तानि भा््यते ॥ १२॥। 
वनानि मद्धाराणि पुरा संसेव्य तानक । 
कयं पर्णवृतां भूमिमधिवत्स्यति मे स्वुपा ॥ १३॥ 
त।१८ पुस्वनेः सुप्ता लालिता पा विवुध्यते । 
नन्वद्ी सा कवं घरि्वङयन्निमुगार्तेः ॥ \९॥ 
पुरा वस््राि मुष्यानि पराप घणस्विनी । 
कधं सा कुणचीराणि गात्रैः संधारपिप्यति ॥ १५॥ 
सुललनादर सुकणातं पद्रपणीनमत्रां । 
सुदतत मुन् स्वत्तं पच्च ।॥ १६॥ 
धूयमानं वने वतिर्निष्यीटं चार्करण्मिमिः। 
कयं तच्चा्वदनं तस्या वेवणएमेप्यति ॥ \५॥ 
मदन्दरधनसंकाणो पणस्वा मनुनधतः । 
धतो नुप कुलस्यास्य किमवस्यः स संप्रति ॥ ९८॥ 
नूनं णते स मदिन्यां राददाष्छल्णीरद्रः । 

भून परिधसंकाएमुधाय मद्धामुनः ॥ १९॥ 



त्रयोध्याकाणरं २१८ 
पद्रगन्यि मुकणातें प्राचन्दरसमन्युति । 
कदा द्र्त्यामि रामस्य मुवं पद्रादुन्नणां ॥। २०॥ 
धरा्ा म दटुमरं नृनमए्मसारमयं कृतं । 

दीनं यदरामचन्द्रण न विदं सद्धा ॥ २१॥ 
ट्लन् ते कयां कर्म कृं लाकविगर्दितं । 

निरस्ताः पचि धावति जघस्त परन्मदङ्ावनें । ५॥। 

गदि पदे वपे पुनष्वति म सुतः। 
म नतां पिमन्विच्छेद शषयच्छदपि स्वपरं ।॥ २२॥ 

कथं दि भतोच्छिष्रां पिव स वटमस्यत । 

व्यप्र च्रष्रो वरिष्ठश्च प्ररिमूनर्णामिव सतं ॥ २९ 

न दि मिद्ध परान्तीएमामिपं मानुमिच्छति । 

नुसिंद्धो भातानीएं रामो रात्यं न भोक््यत । २५॥ 
ग्रात्यं चकः प्ररोराणाः कणा यृपः ध्रवां प्रघा। 

नंलानि घातयामानि कल्पत व्रनरधंरे ॥ २; 

ग्रां रान्यमिदे पश्चात् तया प्राचा पवीयतता । 

नामिपत्तमलं रामः धातसोममिवाधरं ॥ २०॥ 

न चमां धपणां रामो व्यसद्धिष्यदमपाः । 

नाधारपिष्यव्यदि त गौरवं मन्द्रोयमं ॥ २८॥ 
णिते ण्र्ःमस ङ क्रो दार बद् मन्द्रं । 

त्रां तु नोत्सदत द्त्तं धमीत्मा पितृगौरवात् ॥ २९॥ 
1. 



५१५१६ रामायण 
म मोमार्कद्गं नमस्ताराविचिचिनं । 
परातवगमो विभुः क्रुद्रः सत्यान्न व्यतिव्तत ॥ २०॥ 
ग्राचान्तयेदारेयेद्या मद्धो शलणताचितां । 
वस्ततस्वी स ति पुरो गीरवात्नातिवर्तते ॥ २५॥ 
टवर्वपी मरतचस्यया त्यातपराक्रमः । 

मरन विवा सुतस्त्यत्तो नन्त्नेनात्मतो ग्रा ॥ ६: ॥ 
ग्रनन तरतिक्रमाण मन्ये धद पृधिवीप्रते। 

त्तः पियमतिक्रात्तां कोतिं घापान्नरादिव ॥ ५२॥। 
्रितरातिमिरयं धर्मः णाखवृष्र; मनातनः । 
ग॒रोट्रान्मद्धरात्र गौरवं विनिवर्तते ॥ २४॥। 
गरष: परित्यान्यस्तथा माता तथा पिता । 
यो नध्री कल्यत म ण्न च वान्धवः ॥ २५॥ 
न ववं मविताचरस्वपि तामस्य मृषत । 

त्रया चदि कृतं पापं न स धरमीत् वलिघ्यति ॥ २; ॥ 
ट्वमुक्ता नु काण्ल्या विलयो वणस्विना । 

ततो छवर्घसंयु्तं पुनरेवात्रवीद्रचः ॥ २०॥ 
र्मा गतिरात्मेव द्वितो गतिरात्मनः । 
पतो गनिस्नृतावोक्ता चलुर्घो धर्मसेचघः ॥ २८॥ 
चतसुम्मः धररष्टो गतिग्यस्वं नाधि । 

यने परित्यतरन् रमं साधं सुनमकारणे ॥ १ ॥ 
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न दि रामं परित्यत्य चिरं णक्यसि तीवितुं । 
मत्कमीपरार््निताल्लोकात् कंकव्र्थे परिच्य॒तः ॥ ४०॥ 
मवं कीर्तिं च मां चव त्यक्ता रामं मुनं चम । 
राास्त्यन्यति टृःवार्तः सर्वघ्राम्मि सेना चया ॥ 2१ ॥ 

दला चववं नगरां सराटा 

कीर्तिः स्वधर्मश्न तथेव चात्मा । 
ग्र सपुत्रा सद्नागराश्च 

मर्वे र्ना ककपिितयदरानात् ॥। 8५ ॥ 

ट्वं गिभा दरणनिषएटरात्तरा 

प्रु म राना ममाद द्र पवतः। 
विनिश्रसेश्रापि निमानिनन्नाणः 

तरुणाच रामं दतमच्चतनः 11 २६ ॥ 

रत्या रामाया ग्रयोध्याकाण्ट काणल्याविलापा 
नाम द्विपद्रिलमः सगः 



माध ` 
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कीणल्यवरति नुपतिवीक्णल्यरमिताटिनिः । 
मुमोक ण्रयन भूयो द्ःचनामीन्तितन्नः ।॥। ५॥। 
प्रतित्तम्य धनः संज्ञां समुन्मील्य च त्तोचन । 
प्रघ पा्रस्ितां दृटा कौणल्यामिद्मव्रवीत् ॥ २॥ 
प्रसादे वां कोणत्य णोकातीदं कृतान्नलिः। 

नारस्युरमि म नारं निपे्तं मुतवत्सत्न ॥ २॥ 
पूजणोकार्तमनमौ कदं मे विदीर्मत । 
ग्रतकान्यकरृतप्रन्न वाग्वद्राणि विमुञ्चसि ॥४॥। 
न नु मर्तेव साधीनां गुणवान् निर्गणोऽपि वा । 
दवतं च गतिद्धेति मवा पृत्यनमो मतः ॥ \ ॥ 
प ध्द्टातिक्रमं देवि मृणातस्वां प्रसादये । 
छ्तुमर्टमि वे भवो दवनोपद्तं न मां ॥ ६॥ 
नरान वां दवि धमन्नां दृद्र्तोकपरात्तां । 
ग्रनो नानि मां मृचो वत्तमतादरणं वचः ॥ ५॥ 
रति रज्ञो <निकद्गां श्रवा दीनस्य भापिनं ) 
पुचणोकं परित्यत्य कौल्य प्रतिवत्सन्ता ॥ ८॥। 
णिरस्यन्नलिमाधाव मणं मंतप्रमानमा । 
एिरसा नुतः पादौ प्रणिपत्यदमव्रवीत् ॥ १॥। 
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ग्रतिक्रमं न नुपति चमिमं नतुमर्दमि । 
प्रवाच्यं द्धि मयो्तोऽसि पुच्रणोकविमृष्ठवा ।। \०॥ 
दरवमूलन भत्र ब्रा चाचिता न प्रतद्ति । 
कृतान्नन्िमणरार्तिन र्ता मद्ध पच च ॥ ११॥। 

नमस्व रत्रत्नातीया श्रतिक्रममिमं विमो । 
्मुश्चेवश्रर्चामि मम शमस्य चोमघोः ॥ १२॥ 
तनानामि धर्म धर्मन्न तानि वां सत्यवादिनं । 
युत्रणोकार्तयदे तु मवा किमपि मापितं ॥ १२॥ 
फ्राको नाणवति प्रज्ञां णोक्रो नाणवति गरुतं । 
ण्राका प्रतिं नाण्रयति नास्ति एोकसमं तमः ॥ १४॥। 

मोएं णकयोऽग्रिस्यर्ण; णच्स्यर्णश्च गरुणः । 
न तु णोकमवं दःवं तंसोह नुप णका ॥ १५॥ 
मवत्ना पृतिमतोऽपि च्छिनिपमीर्घसंणवाः । 
तवो कात्र मुद्रति ए ोवेवद्तचतमः ॥ १६॥ 
प्रत्त यानि गतान्यव् दिनानि तनवस्व म । 

नानि वर्प्रणतानीव णोकरातवा गतानि म ॥ १०॥ 
नद्रतापत्तचित्तावाः णोकौघा मे विवधते । 
तरत्तौघ्रवेगो गङ्धाप्ा मद्धानिव तपात्यये ॥ ९९८॥ 

ट्वं संमापमाणावां तदातिकर्णं वचः । 
कौणल्यायां गामास्तं सविता दिवसक्षये ॥ ११॥। 



२२९ १ ७।९॥॥ 

टवं प्रह्धादितो वाव्ेव्या कौणशल्वया नृपः । 

क छर्िगानः णनेनिद्रावणं गतः ।॥ २०॥ 

इत्याप रमाण ग्राध्याकाए्ड दणरघप्रसादन 

नाम भिप्रप्रितिमः मर्गः॥ 



१ ९१ 
९ चवाल्धात्पएर 
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एवं नु विन्तपत्तो तां काणत्तयां प्रमदोत्तमा । 

दद् धरवीन्वितं वाक्यं मुमिचा धर्म्यमत्रवीत् ॥ \॥ 
दिव्यगुणगर्युनःः पुस्त देवि रावः । 
पितुरनिवोग तिष्ठतं तं न णोचितुमर्दमि ॥ २॥ 
नादेवसचा नाप्रान्नाः पररपा नाल्यदूर्णिनः । 
पितनियगि तिष्ठति न चाकल्याणमागिनः ॥ ॥। 
पतु तवां गतः पुचो दिवा र्यं सुखानि च । 
प्राव्यं मुमद्धत् तेन कल््याणमिति मं मनिः ॥ ४॥ 
मदविराचर्ति धर्म्ये णस्य वर्त्मनि स्थितं । 
पृतं धममितां घ्र न तं णोचितुमर्दमि ॥५॥ 
नस्यानुवतते वृत्तं चन्मणापि ममात्मत्नः । 
नमप्यङ्रि ̀ नेवार्भे णाचितं श्रात॒वत्सत्तं ॥ ६॥ 
ग्र पपत्र।९टःवानि नानानापि च तनानकवं । 
मुवसंवर्धिता त्यक्ता गृधवासं सुलानि च ॥५॥ 
ग्रनुगच्छति मतीरं चासी धर्मपहयणा । 
तां व्रणोमात्ननां धन्यां नव णोचितुमर्टसि ॥ ८॥ 
्रशःधताकां विपुत्तां चिप लोकषु विचरतां । 

उच्छ्रित्य त गतः परस्तं न णोचितुमर्सि ॥ १॥ 
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मस्य विपुलं सं विक्नायोटूरचेतसः। 
न गाच्राणयं्मिः मर्ध संतापपितुमर्दति ॥ १८॥ 
ग्रााय सुरभीन् गन्धान् काननभ्यः मुषौरनिलः। 

पत्रं ते नातिणीतोष्लः सेमविष्यति कानन ॥१९॥ 
भूमावपि एवान तं वेदेवा सद् एाषवं । 
पितवांग्रकरेः स्पष्टा द्धाद्पिप्यति चन्द्रमाः ॥ ५६॥ 
ग्रघाणि यस्मे दिव्यानि विग्रामित्रो ददौ स्वयं । 
तं चं सवीखविद्रामं कवं शोचितुमरमि ॥ ५३॥ 
कत्य धिव मावा च प्रो नित्यं तिसुमि्वनः। 
लुतिमांशच मरासचः स रामो र्यमरति ॥ १8॥ 
यान्य पुच्रणोकाला कौणल्येऽ्रूगि मुमि । 
ग्रानन्दूतरानि नानि चं एमे मान्यस्मुपस्यिन ॥ \\ ॥ 

चमन यणा लोकान् व्याप्च धर्मभृतां वाः । 
चनु्ृणानां वपीणामते भोति मेदिनो ॥ १६॥ 

कृणचारम्त्रामपि घं प्रातं नरवुजरं । 
प्रीपिवानुगता सीता तस्य किं नाम टरम ॥ १०॥ 
तव पुत्रो वरः पुंसां वनवापाट्रपागतः । 
वृत्ताय्रतमूनरः पादो संस्पृणन् ग्दपिप्यति ॥ \८॥) 
तें पादौ वन्दमानं चं दृष्ट्रा रत्रीवलोचनं । 

मेघरानीव गे्ेन्द्र सेच्यस्वानन्दतराघरुमिः ॥। ५६ ॥ 
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निरम्य न्र्नणमातृताकेय 

रामस्य मातुनरदेवपल्याः । 
णनेः स णाकः प्रणमं नगाम 

त्रष्यरा यापि: परिषिचमानः ॥ ८०॥ 

इत्यार्पे रामायणे श्रयोध्याकाटे सुमित्राच" 
नाम चनः पष्टिनमः र्गः ॥ 



रामाध्रण 

1.५४. 

शमे मनुनणाद्रते सानुने वनमाधिति । 
रतना दण ः प्रीमानापद् समघग्चत ॥ ९॥ 
¶़मलत्त्मणयपोरेव विवासाद्रासवोपमं । 

नग्रादोपप्रवगतं मूर्वे तम रवाम्बरे ॥ २॥ 
स प्ट दिवे रामं णोचत्नतव मङारणाः । 

रधर प्रवुद्रः सन् सस्मारात्मुद्रष्कृतं ॥ ९॥ 
स्मा च देवों कौणलत्याममिमाप्येदमव्रवीत् । 

पदि तनागर्षि कीणल्ये प्रषु मेऽवरिता वचः ॥8॥ 
यदाचरति कल्याणि नरः कर्म ण्रुभापुमं । 
सोऽ्वएवं फत्वमाप्रोति तस्य कलिक्रमागतं ॥ \॥। 

गुह्त्ताघवमघ्रीनामाम्मेघवितकयन् । 

गुणतो दोषतश्चव वान रत्युच्यते वुधेः ॥ ६॥ 
तख्घाम्रवणां दिवा धत्ताणवनमाध्रवेत् । 

ुष्यं दृष्टा फलप्रेषसुनिराणः स्यात् फल्तागमे ॥ ५॥ 
तोऽद्माग्रवणं दिवा पत्नाणवनमाध्रितः । 

बुदििमोात् परत्य रामं णोचामि दर्मतिः ।॥८॥ 
कीरात्व्ये लव्धलच्येण तह्णेन मया पुरा । 
कौमारे शब्दवेधिवक्चाधिना द्ष्कृतं कृतं ॥ \॥ 
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तदिदं मामनुप्राप्रं फलं पापस्य कमः । 
मनितस्य विषस्येव विपाको नीवितात्तकः ॥ १०॥ 
ग्रविक्नानाग्यथा कश्चित् पररूप मन्येदरिपं । 

तघ्रा मपाप्यवित्नानात् घापं कर्म कुरा कृतं ॥ ९९॥ 
दव्यनुष्ा तदाभूस्वं ब्रुवरातरो भवाम्यद । 

रघ प्रावृटनुप्राप्रा मनः संर्पिगी मम ॥ १६९॥ 
ग्रादाय दि रसं भीमं तप्वा च त्रगतों रावी । 

उट्ग्गवान्युपावृत्त परैनाचर्तिां दिं ॥ १२॥ 

ग्रावएवाना दिणिः वी स्िग्धा ददटृणिरे घनाः । 
मुदा विताक्रिरे चापि वकतारसवर्िग: । ९९॥। 

ग्राकृलाविलताग्रानि प्रोतांसि विपरुलान्यपि । 
उन्मार्गनतलवादीनि व्वुर्नलदागमे ॥ ९५॥ 
नघनेनाम्वुना ममिर्भूरिणा परिनर्पिला । 
उन्मत्तणिषिसारद्धा चमौ दृरितिणाद्रला ॥ १६॥। 

एतम्मिन्रीटण काले वर्तमानेऽसमद्गन । 

वदरा तूणौ धनुष्पाणिः णरपूमगमं नदं ।॥। \८॥। 
धरनुव्यीयामणीलवाच्छव्द्वेधचिकीर्षा । 
तस्या > व्रौस्तव्ा तारे विविक्तमुधसुत्म च ॥ १८॥। 

निपाने निणि वन्यानां मृगाणां पलिलार्धिनां । 
स्थितस्तचाक्मेकात्ति रात्रौ विततकार्मकः ॥ १६॥ 



१।५1।५८५॥। 

तत्रापि मङ्षिं वन्यं गतं वा तीरमागतं । 

ग्रन्म वापि मृगं दन्मि णब्द् श्रुवाग्युपागतः ॥ २०॥ 
रघा धूर्यमागास्य सत्वकुम्भस्य निस्वनं । 
ग्रचलुर्विषयेऽश्रीपं वारणस्येव वितं । २१॥ 
ततः सुपुद्रं निणितं णं संधाव कार्मुके । 
तस्मिन् ण्रव्द् णर लिप्रमस्नं दवमोदितः ॥ २८॥ 

णर चा्रावं तप्मिन् मुत्त निपतित तद्रा । 
ठा दताऽस्मीति कर्णं मानुपणेरितां गिरं ॥: 

करथमस्मद्धिये णसं निपात्यत तयस्विनि । 
केनायं मुनुणंसेन मपि त्राणो निपातितः ॥ २४॥ 
प्रविविक्तां नदीं राच्ावुदरार मागतः । 

रपुणानिदतः कन कस््ेद्धायकृतं मया ॥ :५॥। 
वृद्रस्यान्पस्य दानस्य वन वन्येन तावतः । 

मुनेः पुज्रवधाद् व ददि वाण निप्रातितः ॥ २६॥ 
रमं निष्पात्तमारम्मं कवल्नान्धसंदधितं । 
विद्रान् कः साधरुमन्येत एिष्येणव गोवधं ॥ २८ 
नमं तय्रानुणोचामि नीवितत्तवमात्मन: । 
मातरं पितर् चान्धी वलन णोचामि तौ यवा ॥ ९८॥। . 

तदन्धमिघुनं वटं दधवात- भृतं मया । 

क्यं मपि मुतेऽनाघ्रं कृण ५५५८. ॥ २६ ॥ 



्रयोध्याकाएरं न॑ 
तौ चाद्धे चव कृयणाः कनागम्य द्रात्मना । 
च छ निकेताः णाकमुत्तफल्ताणनाः ॥ २०।४ 
दति तां कर्णां वाचं श्रुता मे प्रातचतरः: । 
ग्रधर्मभयमीतस्य कराट्च्यवतायुधं ।॥ ३५॥ 
मर्माभ्यपमृत्यनमपण्यं दि तारितं । 
नद्रातिनधरे वात्वं दानं पतितमम्भममि ॥ २२॥ 

म मां कृपागमद्रीचत्य मर्मए्यनिद्धतो दरं । 
रत्युवाच वचो टूवि दिधिक्तुरिव तन्रसा ।॥। १२॥ 
कि तवापकरतं न्च वन निवसता मया । 

तिषननुरापो गुर्वि यदद् ताटितस्ववा ।। २४॥। 
ग्रम् दि कृपणावन्धावनाघ्रौ वित्रन वनं । 
मदाौ पितरौ वदरी प्रतीते ममाणवा ॥ २५॥। 
टकनानेन वाणेन चवा पाप दताख्रषः । 

ग्र्मम्वा च तातश्च कस्मादनधकारिणः । ९६॥ 

नुनं न तपः किचित् फत्तं मन्ये श्रुतस्य वा । 

यरा मां नामित्रानाति पिता मरु चवा दृतं ।। ३०॥। 
नानन्नपि च किं कयादन्धवाद्यराक्रमः । 
्र५।८ {नवाणत्तखातुमन्यं नगो नगं ॥ २८॥। 
पितुरेव च मे णोप्रं गा चाचच्व राघव । 

मा चां धकत्यति शापेन प्रुष्कं व्कण्ठधप्यतपःः ।। ३१ ॥। 



२३० १।१।५१॥। 
र्घमेकयदौ घाति मम तं पितुराघ्रमं । 

तं प्रसाद्य गचाप्रु न स चां कुपितः णत् ।। 8०॥ 
विगल्यं मां कुर् प्रं यायं घोऽर्पितः णर: । 
क्दि वब्रापनिसंस्यर्णः प्राणानुपङूणदि मे ॥ ४१ ॥ 
सणल्या मरणं नाद्धमाप्रुयां णल्यमुटर । 
न व्रिनातिर्दे शद्धा ब्रकादत्याकृतां त्यत्न । ४८ ॥\ 

त्राद्मणेन चके नातः ग्र्राघां वसता वनं । 
रति मामन्रवींद्राक्वं वातलः णरर्तों मया ॥ 8६॥। 

तत्ताद्रगा्र वत्तपन्तन= 
ए्ररामिघातार्नममिश्रसतं । 

तथा णरस्वां तमद णयानं 

दृष्टैव वालं सुभृणं विषः । ४९ 
नस्याघात्ताम्यतो वागमुन्नद्धार वन्ता । 

गर्तान् नीविताकाद्भीं मुनेस्नस्य विचेतनः ॥ ९५ ॥। 
णं त् तस्मिन् व्यपनानमात्र 

[24 7द्रधमुरर्तवित्न ¦ । 

हट्टः धरिवत्तन्ः 
प्राणानमुच्त् त मुनल्त नुन्नः ॥४६॥। 

निधनमुम मद्पिपु्र 

मद घणमा सद्मेव मां निपात्य ¦ 



्र्ोध्याकाणरं २३१ 

भृणमद्ममवं विमृष्चेता 
त््रसनमयपारमसणयं प्रपन्नः ॥ ४५८ ॥। 

रत्यर्पे रमाघण श्रयोध्याकाणटं षिकृमारचधो 
नाम पल्चषष्टितमः सर्गः ॥। 



२३ 
॥ 

१।१।।८ प | 

1,» *]. 

तता०दुः णरमुदत्य दीप्रमाणीविषोपमं । 

ग्रागच्छं कुम्भमादाघ पितुरस्याप्रमं प्रति ॥ १॥ 

नद्ध कृपगावन्यौ वृद्रावपरिचारकी । 

ग्रयण्ं तनक तस्य लूनयत्ताविवाएरन्नौ ॥ २॥। 
तत्क्रामिरूदासीनौ व्यथितौ धुचलात्सौ । 
धुचद्नन्ामाणामाकाङ्ती मया दृतौ ॥२॥। 
तदज्नानान्मरत् पापं कृवा दानमानसः । 

ग्राघ्रमस्म्रावगित्रेत्य तावचण्यं तपस्विनौ ॥४॥। 

श्रुेव वदूणब्दं तु ततो मां सो ऽभ्वमापन । 
कि ते चिरापितं पु पानीयं त्तिप्रमानय ॥५॥ 
गर्ञद॒त्त चिरे तात सतितते क्रारितं चमा । 

११५८४ माता ते तथाद्ध्मपि धुरक ॥ ६॥। 

प्रदि किचचिद्त्तीकं त मवा माच्रापिवा कृं । 

लमवस्वं च मा मूव्श्रिरचेधाः क्रचिदरतः ॥ ५॥ 
ग्रगतस्वे गतिम स्य चं न चन्लुरंचन्तुपः । 
ममासक्तास्वपि प्राणाः कस्मात् च नामिभाषसे ॥ ८॥ 
तेति करणां वाचं त्रुवनतं पुचत्सात्तपं । 
ग्रद्मग्येत्य णनकेरन्रवं भयविद्धतनः ॥ १ ॥ 



्रयोध्याकाणटं ९६ 

वाष्यपरणान कणएटेन धृत्या संस्तम् वाग्बलं । 
कृतान्नलिर्वेपमानो भयगद्रदवागिद् ॥ १०॥ 
नचियो°द्े द्णरथो नाद पुत्रो मुने तव । 
सतत्रनावमतं घोरं कृवा घापमुपागतः ॥ ११॥ 
भगवश्रापद्स्तादे णष्वास्तारमागतः। 

काटन तिष्रामुरलातं मृगं तत्रग्युपागतं ॥ २॥। 

र्घमाणस्य कुम्भस्य ग्र शव्द मा श्रुतः 
नतर पुत्रो मासौ त निक्तो गनणटुया ॥ १३॥। 

स्याद रुदितं श्रुवा दि मिन्नस्व परिणा । 
भात ग्रागम्य तं देणमयण्यं ते तपस्विनं ॥ १९॥ 

भगवन् णव्दवेधिवान्मयायं गत्रण़दया । 
विमृष्टो म्भसि नाराचो पेन ते निरतः मुतः ॥ १५॥। 
समुदरते मया वाणा प्राांस्त्यक्ता दिवं गतः । 
भवतौ पुचिरं कालं परिणोच्य तयस्विनौ ॥ १६॥ 

ग्रलानतो मया पुरो सतस्ते दपितो मुन । 
7पमवं गते तनो मग्युत्सष्टु चमर्टसि ॥ १०॥ 
त टतद्निसंभ्रुत्य मुदर्तमिव मूर्हितः । 
्रत्याश्रस्यागतप्राणो मामुवाच कृतान्नलिं ॥ १८॥ 
गदि चमप्रमं कृचा नाचन्नीधाः स्ववं मम । 
न्तोका ग्रपि ततो दग्धा मघा ते णापवकङ्किना ॥ ९१॥ 



२९२९ रामाणां 
ततरिगर ्नानपूर्व चेद शस््य्य : कृतः । 
प्यानात् प्रच्यावयेदाप् ्रछछाणमपि सुस्थितं ॥ २०॥ 

सप्रावराः सप्तपुर्वे तव वंश्वा नराधम । 
पतेचुङ्नीनपूर्व ते वधं कृतवतो मुनः ॥ २\॥ 
देतस्वो पदज्नानात् चया तेनाग्य तीवति । 

न स्यादि कुलमप्यय्य रयवाणां भवान् किमु ।॥। २२॥। 

नव मां साधु तं देशं घ्रासौ वात्कस्वया । 
दतो नणंस वाणिन ममान्धस्यान्धयष्टिका ।। ५३॥ 

तमद पातितं भूमी स्पर्टुमिच्छामि पुत्रकं । 
संप्राप्य घटि नीवियं पुचस्यमयश्चिमं ॥ :8 ॥ 
हृषिरेणावसिक्ताटं प्रकीणीचितम्रधत । 
समार्वस्तं स्पृणाम्यय् परमरानवणं गतं ॥ २५॥) 
ग्र्राद्मेकस्तं देणं नीवा तौ भृणट्रःिती । 

नमे स्ययामात समार्वे पतितं सुतं ।॥ २६॥ 
वुजरणोकातुरी स्पृष्टा तौ पुरं पतितं तितौ । 

्रा्स्विर विमुत्योमी तस्वेवोपरि पेततुः ॥ २५॥ 
माता चास्व मतस्यापि तिष्या लिद्धतीं मुवं । 

वित्तत्तापातिक्ां मीर्विवत्सव वत्सन्ता ॥ २८॥ 
ननु ते च्छद प्राणेभ्यो पि प्रिया विमो । 

स कदं दीर्घमधानं प्रस्यितो मां न भाषे ॥ २६॥। 



अयोध्।९7 पर ०२५ 
संपरिप्रन तावन्मां पञ्चात् पच गमिष्यसि । 
किं वत्स कुपितो मे ऽसि पेन मां नामिमापसे ॥ २५०॥ 
ग्रनतरं पिता चास्य गात्राएवार्तः वर्पिणन् । 
र्दमार मृतं धुत नीवत्तमिव चातुर्: ॥ २५॥। 
ननु ते *द्टरे पिता धुत सद्धे माचान्रुधागतः। 
उत्तिष्ठ तावदेद्छावां कफे वत्स धरित ॥ २२॥ 
कस्य चाप्रररात्र «द्द् स्वाध्याव कुवतां वन । 

प्रोप्यामि मधुरं णद्ध धुत्र णाख्ं निघरनलतः ॥ ६९॥ 
ननु मून्नफ्तं बन्यमाद्धेरप्यिति को वनात् । 
ग्राव्रयारन्धयाः पुत्र काड़नाः न्नत्यरोतया : ॥ १४॥। 

रमामन्धां च वृदां च मातरं ते तप्रस्विनों । 
क्रं पूर भर्प्ि ऽक्मन्धो गतपराक्रमः ।॥२५॥। 

टकार्मपि तावत् चं नतो गतमिकाङेसि । 
श्रां मया चव माचा च गाम सद्र धुतच्चक ॥।२६॥) 

उभावपि मवच्छोकादनाघ्रा न चिरादिव । 

प्राणो: पुत्र विषोल्यावो मरण कृतनिश्चयौ ॥ ३७॥। 
रतो वंवस्वतं गवा मित्तिष्य कृपाणः स्ववं । 
पुतच्रमित्तां प्रर दाति चप्रेव सद्धितो गतः ॥\ ३८॥। 

परयुपास्व च क्रः मध्यं घ्लाचा दरवा च पावकं । 

छादविष्यति म परादौ करान्यां धपरिसंस्यणन् ॥ ९१॥ 
५८१. 



रामाव्र 
ग्रपापो ऽपि पधा प्र निरतः प्राप्रकर्मणा । 

वरमाघ्रकि तधा लोकान् प्र राणामनिवर्तिनां ॥ ४०॥ 
गरपावर्तिनां लोकाः प्रू राणां ये तपस्विनां । 
पवनां गरवृत्तीनां तां्त्वमाप्रदिः णाश्रतान् ॥ 2१ ॥। 

परान् नोकान् वेद्वेदाद्पाप्गा मुनयो गताः । 
यर रानर्पयो याना यवानिनद्रषादयः ॥ ४२॥ 
गरसेमेधिन म्रान् सोकान् स्वदापत्रद्मचारिगः। 

गोद्धिण्यान्र7ातारो ममिराश्चव घान् गताः ।॥ ९२ ॥ 

याश्चामयप्रातारस्तप्रा यान् सत्यवादिनः । 

तान् न्ोकान् मदूनुध्यातो यारि पुरक णाश्च।^ ॥ 82 ॥। 

न दोद्रणे कुले त्रन्म प्राप्य प्रात्यधमां गतिं । 
तप्मादितश्चुतः स्यानाव्यादि लोकान् मधुश्चुतः ॥ ?५ ॥ 
टृवमादि विलघ्नार्तः स मुनिः सद भार्यया । 
तताऽस्व कर्तमुद्वं प्रतस्ये दीनमानसः ॥ ४६॥ 
ग्रघ द्व्यवपुरमूा विमानवरमास्मितः । 
मुनिुचरः प तौ वाक्यमुवाच पितराविदं ।॥ ४०॥ 
भवती परिचयाद् प्राप्रः पण्यां पां गतिं । 
मवत्तावपि रि निप्र स्यानमिष्रमवाप्स्यतः ॥ ४८॥ 
न भवद्यामदे णोच्या नावं रनाप्रराध्यति । 

मरि तन्यमननत वेनाद निधनं गतः ॥ ४\॥ 



९४ ८१ ग्रयोध्याकारं । 
ए्तावटरक्रा वचनमृपिपुत्री दिवं यीं । 
दिवि दिव्यवपू रानन् विमानवरमास्थितः ।। \०॥' 

माऽपि कृतोदकं नस्य पुत्रस्य सङ मार्या । 

नपस्वा मामुवाचेदं कृलान्ननिमुपस्यितं ॥\९॥। 
कव्यं वं व्यातपणमां एानर्पाणां महात्मनां । 

ग्रविनात कुल तात रच्ाकृगां नराधम ॥ ५२॥। 

श्वानिमिनं न वरं ने न्ततं न मया सद्धे। 

नदययेकेषुणा कस्मात् समावी दं ठेतस्तरवा ॥ ५३॥ 
ग्रविज्नानात् तुमे पुरो ता प्रदनयेन च। 
चया तस्मादर्मपि पामि वां निवोध मे ॥५६॥ 

पू्रणाक्राुरः प्राणान् संत्यक्त्याम्यवणो चथा । 

चमप्यते घा प्रागांस्त्यत्त्ये पुत्रतालमः ॥ ५५॥' 

ट्वं णापमद लन्धा स्वुरं पूनरागतः। 

मारध्युपिः पुत्रणाक्रन न चिराद्वि संस्थितः ॥ ५६॥। 
म ब्रद््णापो नियतम मां समुधस्यितः । 

नघा दि पुत्रणोकार्त प्राणाः संवरयति मां ॥ ५०॥ 
चन्ुभ्यीं न प्रपण्यामि स्मृतिर्मे देवि लुप्ते । 
रता वेवस्वतस्पेते चरयत्ति च मां प्रमे ॥ ५८६॥ 
यदि मां संस्पृशेद्रामः समापेतापि चागतः । 

तरीविषमिति मे वुदिः प्राप्यामृतमिवातुर्: ॥ ५१॥ 



„ ९१ रामायां 
र्रप षय्चह प्राणांस्त्यनेषं दपितं सुतं । 
्रत्यापि न विमुच्य पुत्रणोकन दुःषितः ॥ ६०॥ 
ग्रतो नु कि दःखतर भवेन्मम च भाविनि । 
पदृष्ैव रामस्य मुं त्यत्यामि तीवितं ॥ ६१॥ 
रामादूर्णननः शोकः प्राणानार्नतीव म । 
नदीतीरषूद्धान् वत्तान् वारिविगो मद्धानिव ॥ ६८॥ 
निस्ती्णवनवासं तमयोध्यां पुनरागतं । 
्रक्यति मुणिनो रामं शक्रं स्वगीदिवागतं । ६२॥ 
न ते मनुष्या दवाप्ते पे तत् पूर्णन्टुसंनिनं । 
मुव द्र्यति रामस्य पुरी प्रविणतो वनात् ।॥। \४॥ 

तुद् टरं विमलं कानतं चार पद्रदुलनगं । 
धन्या द्रच्यति रामस्य तारा्रतिनिमं मुष ॥। ६५ ॥ 

ए्रत्फुल्सस्य धद्रस्य तुल्यनिश्रासमारुत । 
्रक्यति मुषिनस्तस्य मुवं पुत्रस्य पे नराः ॥ ६६॥ 
रति रामं स्मान्नेव णघनीषतते नुः । 

एरनषयतगामास्तं ण्व रतनी ॥ ६०॥ 
दा पुर राम इति च त्रुवत्नेव णनेर्ृपः । 
तत्यान्न सुप्रियान् प्राणान् पु्रणोकन दृस्त्यतरान् ॥ ६८॥ 

नघा स दीनः क्वन् नराधिपः 

प्रि्स्य धु्रस्य विवासमंकयां । 



~ ५६ ८7 स्योध्यातपर् 
गतेऽर्धरात्रे णयनीयसंस्वितो 

नद्धौ त्रियं नीवितमात्मनस्तदा ॥ ६१ ॥ 

उत्वार्पे रमाघणे श्रयोध्याकाण्डे ब्रद्छणापा्यानं 
नाम षटृषद्धितमः सर्गः ॥ 
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वित्तप्वाध तमवं त॒ तुष्नोमृतं नराधिपं । 

मुत्र रत्यवगम्याता कणेणल्या न व्यवोधयन् ॥ ५॥ 
ग्रनु्तव च मतारं किचिच्छोकश्रमालमा | 
मुघ्राप एवन भूयः धुचण्ोकार्तमानसा ॥। > ॥! 
ग्रघ राच्यं व्वतातायां संध्याकरात्त उयस्थित । 

न्दनः परुघातिष्टनु धायिवं प्रतिवाधकाः ॥। २॥ 

नपां तु समुपघ्रुत्य प्ूतमागधवन्दिनां । 
सवी वुवुधिरे तु नुपात्तप्ुरयापितः ॥ २॥ 
स्वकर्मनि्ान्बुचित रानापस्यानकारिणः । 
श्रावर्पवरमृपिष्ठा उयतस्ुनराधिपं ॥ ५ ॥। 
गन्पाम्बुघरियुणाख कुम्भान् काच्चनरात्नतान् । 

उपतस्मरुर्पादाव स्नाप्रकाः व्ुरूपा नुप ॥ £ ॥ 

मद्धन्नात्तम्भनीयानि तंेवान्वमुपस्करे । 
प्यावागमुपात्रद्करूपचारविचन्नगाः ॥ ० ॥। 

ग्रभ्येत्य चोपचारत्नाः णरवनपि नाधिपं । 

सिप ः प्रवोधयां चक्ररादित्योद्यणदुवा ॥ ८॥। 

प्रचोध्यमानो ऽपि चदा नावुध्वत स पार्धिवः। 
ग्ामूर्वश्््र, सुप्रस्ततस्ताः णङ्गिताः सिः ॥ \। 
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ता वपग्रुसमाविष्टा रान्न: प्राणापु णद्भिताः । 
प्रति्रातस्तेणाग्रागां सदृणं प्रचकम्पिरे । १०॥। 

ग्र लामां परित्रासं दृटा स्यषटा च पार्थिवं । 
गत तदा णद्वितं पापं तस्य तन्न विनिश्चयः ॥ ११॥ 
ता वपमानाः संग्रात्ता मृतं द्रष्ट्रा नराधिपं । 

हा नाघ्र छ मृतो सीति पतिता व विचुक्रुशुः ॥ १६॥। 
नासां निनार्तिनादिन मद्ता णपित तदा । 

कौणल्या च सुमित्रा च वुवुधरात सुद्रःषित ॥ १३॥ 

द द्धा किमतदित्युक्ता सद्धसद्िगमागत । 

उत्याव णवनात् निष्रं रत्रानमुपतस्यतुः ॥ १४॥। 

षट स्यृषटा च मती त देव्यावतिटध किते । 
सुप्रमनबश मृं चुक्रुण तुस्तदरा ।॥ १५॥ 
नेन ण्न संम्राताः सर्वणो °तःपुरन्वियः। 
संघणग्नक्र्ुस्तच्र कुरेर्यसरासिता रव ॥ ९६॥। 
रस्ति <तःपुरस्रीमिरातीनिः स स्वनो मद्धान् । 

पुरीं नां पूरयामास वोधयत्निव सवण ः ॥ १०॥ 

ततः संश्रात्तमनसस्तेन णब्देन बोधिताः । 

ग्रनाठताः प्रविविघनृपवेर्मापरा : सिः ॥ १८॥ 
नताग्र ताश्चैव संदृत्य ततस्ताः सर्वणो नाः । 

एरुद्शुक्रण्भनेव नुप ८ चच५।२।॥ ॥ १६॥ 
11. 

1 
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तथायोध्या पुरी कृत्स्वा तेन शब्देन मोक्ता । 
सवृदवात्ता चुक्रोण रानव्यसनकर्षिता ॥ २०॥। 
तत् समुटिग्रसंग्रान्तं पर्युतर क म।वुपत्त ॥ 

धरिदेवितार्तस्तनितं श्दितोत््रष्टसंकुत्ं । २१९॥। 
सन्यो निपातित्तानर्धे विधस्तशयनासनं । 
त्रभूव नरंदेवस्व सव्य दिष्टात्तमोयरुषः ।। २२॥। 
ततो भृणाती कौशल्या सुमिन्रा च सुटःषिता । 
निचत्य घृथिवीयृष्टे बरवेव व्यचेष्टत ॥। २३॥।। 

मधल्या स टः वाती चेष्टमाना धरातत्त । 
पाप्रुच्रपितसर्वीद्धी कौणल्या न व्यरोचत ।॥। ४॥ 

व्यतीतमान्नाव तु पथन्नं 
घणस्विनं संपरिवार्य ताः लियः । 

भणं र्दत्यः करूणानरा गिरः 
परगृव्छ वाद्धन् व्यन्नपंस्तु सरवणः ॥ २५॥। 

रत्यार्थे रामायणे श्रयोध्याकाएट दणरेयमरृणे 
ग्रतःुराक्रन्दो नाम सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ 
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तमभिमिव संशान्तं संणोपितमिवाएविं । 
ग्रस्तं गतमिवादित्यं स्वर्गतं व्रेक्य भमिपं ॥ १॥। 
दिविधेनापि टःवेन कौणत्या मेणपारिता । 

भर्तुः पारो प्रगृच्छाती विन्तत्ताप मुट्रःषिता ॥ २॥। 
कृतघुण्वो ४सि नुत शुटरसचश्च मानद् । 

परस्वं प्राणान् परित्यत्य नान्व गोचतसि राघवं ॥ ३।। 

धुचरणोकसमुद्रूतो कन्मनादि तापनः । 
चत्प्राणद्धरणो व्याधिमीमनायां न वाधते ।।8॥। 
सत्यसंधे मद््ागागे प्रधानागिननात्मनि । 

ष न्यनुद्यो वं भावः कर्गातेदिनि ॥ ५॥। 
ग्रद्धमवाप्रुटसचा नाचा चाटृषसीष्टृदा । 

ग्रतीवनार्दा नीवामि पा घाद विनाकृता ॥ ६॥ 
मृत्युरस्यानवस्थायां प्रणस्तस्त नराधिप । 

नीवितं मम ₹॥८(२॥५७६ त्थाधां विगदं ॥ ७॥। 
ग्रवस्थायामवस्थायां तत् तद्रवति पनितं । 

धरनितं मरणं तस्य यस्य 22 नट् २ ।। ८ ॥ 
के 

५}. 
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ग्रचच श्ट॒स्वभावस्वं धुचणोकार्तवा मघा । 
उक्तो ऽस्वसकृत् धर्षं तन्मां दद्धेति कल्पं । \॥ 
देवोपम नमस्ते “स्तु प्रुखमाव मद्धोपते । 

समन्नुरेवामि मृतः नमय वां प्रसीद मे ॥ १०॥ 
वुचणोका्तया च्छुक्तो च>^०॥८२९ृतगनछा । 
तद्रेवसच नामुत्र स्मर्तुमर्टति मे प्रमो ॥ \\॥। 
ग्रतिक्रमः कस्व नास्ति विटपो पि मद्धघत । 

ग्रतिक्रममतो म वं मृषायाः लतुमर्मि । ५५॥। 
कृतार्थे मृत्तक्रे रत्यत्तोभाच्विर्हिनं । 
प्राप्रामि निरयं द्रे ककपि टृनिश्चवे ॥ १२॥ 

सकामा मव ककपि मुद रात्वमकाएटरकं । 
धति प्राणिवियोत्य चं धिक्कृते निर्वा मव ॥ १४।। 
सुवमोगार्धदातारे दवतं परमं पति । 

का तन्या वदते नारी लुब्धा प्राणिर्वियोनरयेत् ॥ ५५ ॥। 

लव्यः कार्वमकार्घे वा न कोतिं निरं न च । 
न धर्म चापिवाधमं वत्ति तनव द्धिताद्धितं । ५>॥ 
ग्रनि्योग नियुक्तेन वचया रक्ता मद्धात्मना । 
त्राणभ्यो ऽपि प्रियः पु रामः प्रत्रा्िता वनं ॥ १७॥ 
प्रधा प्राणि; प्रियो रामस्त्यत्तो राज्ञा मद्धात्मना । 

तद्विघोगात् तघा तन त्यक्ताः प्राणाः ९ दत्त्यनाः ॥ ९८॥ 
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वेधव्यमयणथ्रद् न्तौके चव विगर्दगां । 
न्ताभात् चवा जयो <न पत् प्राप्रास्त्न मे प्रिये ॥ १६॥। 
श्रीमानिन्दीवरण्यामश्रारुपद्राद॒सेच्ताः । 
परनुर्रोवितनाणाग्र रामों बनमितो गतः ॥ २०॥। 
विदे द्रात्रननवा मुकरमारौ तपस्विनो । 
चल्करत पापपेकल्य दरः वान्वन॒भवत्यसौ ।। २९॥। 
यग प्रतिमं नाद् घोणं मृगध्तिणां । 

प्रचा नृनं नयोदधिया रामं प्रवति सचिन्तं ॥। २२॥। 
परवावुला चया रामः प्रतिमुक्ता विवासितः । 
धमात्मा मरतस्वां तु गर्पिप्यत्युपागन : ॥ २३॥ 
ग्रनुणंमा पुरा मृचा धर्मिष्ठा च पुर् च्म । 
कनटानों नुणंसा वमधर्िष्टा च ककपि । २४ ॥ 
क्रं चासौ मदामो दृ एाममनाव्रतः । 

ग्रपाघः वाधमेकल्य भरतो द्रषित स्ववा ।। ०५॥। 

शमवृत्तानुवर्नो दि मरतः धायनिश्चये । 
नानुवर्तयति ते वुत्तं गर्टपिष्वति चागतः ॥ २६॥ 
नृणंममवणस्वं च त्तोके कर्म विगर्ितं । 
यत् कृवा मन्यते साधु तन्न साधु कृतं तया ॥ २७॥। 
किंनु णोचामि भतार रमं लच््मणमेव च । 
उतार वच्च वेदद्ीमात्मानं चापि टःषितं ॥ २८।॥। 



२४६ रामायणं 
णोचितव्येषु गुगपदरररघतेषु वे पुक् । 
ममातिटुःवभागिन्या मृतं भ्रेयो न नीवितं ॥ २६॥। 
विद्धा मां वनं रामो मती च तरिदिवं गतः । 
त।धा९< वरिष कापये विचराम्यदरं ॥ १०॥ 
दा मद्ारान धर्मन्न कृपणानाथनत्र ल । 
मद्धत्यगधे पतितां धाक मां णोकसागरे ॥ ९१॥। 
मुष्रेधिता चया त्यक्ता चन्ना्ा चत्यरायणा । 
यन् वां नानुमिे चा सर्वधेव धिगस्तु मां ॥ २२॥ 
न्याप धर्म्मे घणस्यं च मार्गे त्खीनिपवितं। 
प्रनुगतुं न गल्या रामसंदूर्णनाणया ॥ ९१॥ 
कि मया न कृतं माधु भवेद्च ननाधिप । 
पदि तदे णरोरिण सरे ररेमवाप्रयां ॥ १४॥। 
गच्छतं परलोकाय पदि वामनुयाम्यदे । 
(दात्य मवा तरव रातन् प्रतिकृतं भवत् ॥ २५ ॥ 
नूनं नेवादमरामि पापा त्युः सनोकतां । 
धा चां चितां समां न वारोच्यामि धिक्कृता ।॥ २६॥। 
८7८ वणगो त्तुर्न मरत स्वप्रमी्र्ः । 
मीवितुं वाप्यतो न चां रानन्नदेमनुमिय ॥ १७॥ 
कामि राम मद्धाव्राद्धो छासि त्तत्मण सुव्रत । 

दा काति साधि वदेद्धिन मां नानीत द्रःषितां । १८॥। 
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कक््या वचनाद्रान्ना श्रुचा रामं विवासितं । 
सावी तनकों राना परितप्स्यत्यसंणम्रं ॥ ३६ ॥। 
ग्रत्यापत्याऽतिवदश्च वटेरीमनुचि ५५. । 

सोऽपि णशोकागरिप्तप्रः परित्यत्यति नीवितं ।। 8८॥ 

माधि भतुत्रत देवि धन्या खल्वसि मेधिति । 

समट्रःवमुवा या चं भ्तीर्मनुगच्छरि' ॥। ४९॥। 
भती वन्यर्गतिश्रैव गुरु्देवतमेव च । 
भर्तिव परमः खीणामाप्रमम्तीध्मेव च ॥ ४२॥ 
रति तां पति प्तय पुजरणाकस्य विद्धन्तां । 
प्रतितामातरां दनां क्राणनतों क्रेरीमिव ॥\ 8३ ॥ 

सवच्रानावतद्रारो वणिष्ठा भगवानपि; । 
त्यादिर्य नावयामास रानखरामिवतलादितः ॥। 88॥। 

परिगछा् लामातीं वित्तपत्तीमनाघ्वत् । 
ग्रपनिन्युः प्रकर्पत्यः कौणल्यां रातनयापितः ॥ ४५॥। 
ततस्तिनिनार-त्य मन्िमिः सद्र निद्यवं । 

कृता वणिष्ा भगवान् प्राप्रकात्मकारयत् ॥ 8६॥ 

णरीरं कोणतेन्द्रस्य तेत्तद्रोएषां निवेश्य तत् । 
मल्रपामास सद्ितो मलिमिस्तदननतरं । ४०॥ 

उभौ मातामक्कृत्त चिरकालं गतावितः । 
कयं भरतशचुघ्रावार्नपितामिद्धेति वे ॥ 8८॥ 



रामाणां 
न हि प्त्करलं राज्नो ९०्५न्दयना तदा । 
मन्वरिणः कर्तुमर्दति ततो र्ति भूमिपं ।॥ ४१॥ 
तेतदरीष्यः विन णापितं तं नराधिपं । 
टरा नुपोऽयमित्युक्ता चिवः सवी विचुत्रघ्ुः ॥ ५०॥ 
उच्छित्य वाद्रन् शोकाती वाण व्याकुत्तौचनाः । 
यः णि नानुनि घ्रः कतनर्मुद्धः ॥ ।१॥ 
एणिनेव निशा दीना भतद्धानव चाङ्गना । 
न व्यात्नत् तदायोध्या तेन दना मद्धात्मना ॥ ५२ ॥ 

णाकटःवातयुकटा दाद्धामूतत्रनाक्रुला । 
प्रधस्तचव्रयघा विप्रन्यविपणापणा । ५६ ॥। 

ट्तप्रमा गारिव भास्करे विना 

व्यपतचन्दरव च निष्प्रना नणा । 

परात्र सा नव मृणं मदापुरी 
विनाकृता तन मद््त्मना तदा ॥ ५४॥। 

नराश्च नार्बश्च मृणार्तमानमा 
विग्य भरतस्य मातरे । 

तस्यां नगवां नरनाघसं्य 
वित्ेपुराती न च णर्म नेमिरे ॥ ५५॥ 

तथा गत मनुत्रयतावटुःषिनोा 
न कश्चनामवद्पि पुप्रमम्विद । 



प्रयोध्याकाणरं र 
तदापणा व्यपगतमिनुकक्रिया 

वमेव सा ज्यदेमनधिप्रया पुरौ ॥ ५६॥ 

रत्यार्षे ९१-।५॥ ग्रघोध्याकाटें दृणपसंक्रमां 
नाम ब्रष्टपष्टितमः सर्गः ॥ 



"0 रामाघणं 

1. \।९. 

व्यतीतायां तु णर्वीमादित्यस्योदये ततः । 
ममेत्य रतगुरवः समामीयुचिनातयः ॥ \ ॥ 
वणिप्रो वामद्वश्र तावातिरृघ काए्वपः । 

मार्कएटयो गीतम मीद्रल्यश्र मद्धायणाः ॥ २॥ 
ते द्विना; सद्धामात्येः पृच्वाचमुदिरयन् । 
व्रणिष्टमवामिमुवाः प्रर रतरयुरो दिं ॥ २॥ 
ए्वरी नो व्यतीतेषमेका वर्षणतं वध्रा । 
ग्रोचतां पुत्रणोकेन मृतं दणरथं नुपं ॥४॥ 

स्वतश्च मद््रानो राम्रारए्यमापरिनः। 
न्तन्माश्रापि ततस्वीं रामा सदधिता गतः ॥ \॥। 

उनी मातणचरुप्रौ ककयस्य पुरं गती । 
रच्वाकृवंणप्रभवः को नु रात्रा भविप्यति ॥ ६॥ 
ग्रा्कमिदू राट विनाण्मुपघास्यति । 

रच्वाकृ: कशिदवदः ३३ [कं विधीयतां ॥ ८॥ 

नात नप्र विमुन्मात्ता मद्धाप्वनः । 
ग्रमिवर्पति धरत्रन्मो मरं दिव्येन वारिणा ॥ ८॥ 

नारके मने वीनमुषटिः प्रकीते । 
नानक पितुः पुत्राः सम्यक् तिष्टति णामन ॥ \॥ 



अरयो गण् ५५१ 

नारातक्र पतिं भावी च्ावद्नुनिप्रति । 
नारात्रक गुरोः शिष्यः प्रणाति नियतं दिनं ॥ १०॥ 
त्वरं नास्त्परातकर राष्ट पुंसां न च प्ररिग्रद्धः। 

ग्ररातकैः च्छात्मनारपि प्रमुचं न दि कस्यचित् ।॥ \५॥। 
नारानेकः तनपे व्णीना द्विनातवः। 

विविधांम्नन्वते ब्रत्ान् दृस्युमेषः प्रपीरिताः ॥ ५२॥ 
नारानक ननपद् कारयति तनाः समां । 

रग्नानानि च रम्याणि प्राः परावगृदाणि च ॥ १६॥। 

नारततकः त्रनपे प्रमृतनदरनर्तक्ाः । 
रत्मवाश्च ममात्राश्च वतते ननक््पाणाः ।\ ५४।। 

नागातरक तनये किटूर्धः प्रमिध्यति । 
त्यवद्धारा न वलत धमाः मन्ननमविताः ॥ \\॥। 
वरदान नाधो विप्रान च विन्दन निर्वतिं | 
कव्राणानताश्च रत्वत न कय्ामिप्रातकर ।) ५६॥। 

न विवादश्च वतमि कन्यानां ननदरपकाः | 
नित्वाद्धिाः प्रनाः सवी टरःणिलाश्र मवत्यपि ॥ १७॥। 
नारानक तनप्रद् विशस्ताः कुन्लकन्यकाः । 
ग्रलेकृला रात्रमा्े क्रोटति विद्नि च ॥ \९॥। 
नारातकि तरनपद् विचरत्त्पकुतामवाः । 
कामिनः सद कात्तामिर्विदारोग्यानम्मिपु ॥। ५ ॥ 



+ रामायण 
नारात्रक ननपदे धनवत्तः कुटुम्विनः। 
एरते विवृतद्रार् विश्रस्तमकुतोभयाः ॥ २०॥ 

क नारानरक ननपदे नानापणए्योपत्रीविनः। 

पाघान्यादाय गच्छति देणाहेणं भयार्दिताः ॥ २१॥ 
नारानक कृषिकराः कर्षति मषपीरिताः । 
धरणवोऽपि न वतते नितं शष छरानक ॥ २२॥ 
नाहानंक तनपदे चरत्येकचरो वणा । 
भावयेस्तपसात्मानं प्रसादो मुनिः ॥। २२॥ 

नारानक ननपद् घोगत्तेमः प्रकल्यत । 

न चाप्यातरकं सन्ये त्च वियत बुधि ॥ ४॥ 
नदा यथा प्रुप्कन्नता घ्रा चातृणकं वनं । 
ग्रगोपाश्र घा गावस्तघा राषटमरात्रकं ॥ २५॥। 
विसारथिः समुदरातेवानिमिः स्यन्दनो पथा । 
गच्छन् विनाणमाप्रोति तथा रषट्मतनकं ॥ २६॥ 
नारानक ननद स्वं वे भवति कङिचित् । 
द्रति टर्वनानां दि स्वमाक्रम्य बलान्विताः ॥ २८॥ 

ग्रानक नपद् टवलान वत्तवक्ताः । 
भत्तयति निरदरेगा मत्स्यान् मत्स्या इवाल्यकान् ।। २८॥ 
युत्रातपर्मम्ीदा नास्तिका निरपत्रपाः । 
भवत्यरात्के र्ट मानवाः क्रूरनिश्चया; ॥ २१॥। 



अयोध्याकाणयं २५१ 

ग्रन्धं तम रवद् स्यान्न प्राज्ञायत किञ्चन । 

राना चन्न मवल्लोके विगनन् साघसाधुनां ।। ३०॥) 
दृस्यवाऽ्पि न च ्तेमं राट विन्द् त्यरानकः । 

द्रावाद्दाते चैकस्य दयोश्च बद्धवा धनं ।) ३१॥। 
लस्माद्रनिव कर्तव्य रच्छद्िश्चात्मनः प्रुमं । 
दिन्नानां वचनं श्रुचा वणिष्र मच्िणो* ब्रुवन् ॥ २२॥। 
नावन्यपि मद्धाराने ८ टराक्नां वयं प्रमो । 

णासन तव तिप्रामः स नः गाधि तपाधन ।) ३३॥। 

वणिष्ठ धर्मज्ञ मच्धानुभाव 
स नः २ नाल्या्सि विप्रवर्य । 

करृमारमिच्वाकुकुल्तप्रसूतं 
नमाघ्रु रा्नानमिद्धागिषेक्तु ।। २६॥। 

उत्र्प रामाये ्रयोध्याकाण्टं रानप्रणंसा नाम 

कोनसप्ततितमः सर्गः ॥ 



५११४ १ १५९ 

1.५ ९. 

तेषां तद्रचनं श्रुचा वणिष्टः प्रत्युवाच तान् । 
सुम्रप्रसनीन् सर्वीन् व्राागांस्तानिट् वचः ॥ \॥ 
परोऽसौ मानामद्धकुले कुमारः श्रामनां वर: । 
भरतो वक्षति भ्रात्रा एचुत्रन गतः सदह ॥ २॥ 
नमितः णोक्रागवा नराः प्रनवितर्यः। 
रस्धानवन्तु वचनान्न॒पस्य प्रि्वादिनः ॥ ६॥। 

रति श्रुचा वचम्तस्मा्रणिष्ठाद्रात्रमन्निः । 
गच्छन्ताधिति सर्वर प्रत््रचर्ष्रमानमाः ।॥ 2॥ 
नतो नयतं सिद्रा्वमणोकरं चात्रवादिदे 1 
वणिष्रा पतां ध्रद्रो द्रलानाद्रय सवर ॥ \ ॥ 

धर रान गवा णीघ्रं प्रनवििर्दयः । 
त्यत्तणाकंरि् वाच्यां मरतः णासनात् पितुः ॥ ६ ॥ 
ग्रा चां कुणनतं दृषा पिता मवं च मन्तिः । 
त्रावान॒ णीघ्रमागच्छ कार्यमात्ययिकं चया ।। ५॥। 
न चाम्न प्रपिता रामा न राना स्वगनसम्लघा । 
गवा मवद्विराचब्य: पुष्रेपि कद्यघ्तन ॥ ८॥। 
र्ष्छ विचित्राणि मपणानि वराणि च । 
णीघ्रमादराच परज्नश्च भरतस्य च गच्छन ॥ १॥ 



ग्रपा॥द्गपडद् ५५५ 

दति न दत्तमणा द्रताम्चत्तितिमानमाः । 

वणिष्रनाग्यनुन्नाता पुः णोघ्रपराक्रमाः ।। ५८ ॥। 
गवा राप्तिनयुरं गद्कामुत्तोर्य वेगिताः । 
धा्चान्तं दे णमानममुस्ततस्त वुक्नाड़लं ।। "\ ॥ 
धृती वाङ्गो तीवा कुक्च रस्वतों । 
मामि च प्रपु्लानि नदाश्र विमलोदकाः ॥ \२॥ 
निरान्नमागास्ते द्रता नममः कार्ववणाद्रं । 
ति पुण्यां णीतमनिनां नानाविक्गमेवितां ।। ५९॥ 
सरदारां ममुत्तार्व नदं तरननचककुन्ां । 
समृन्तं चत्यमामाव्य वन्नं नत्यापयाचनं । १४।। 
ग्रमिगम्य प्राम्यनं भूनिद्धां विविण्रुः पुतं । 
ग्रतरवृल्तां नतः प्राच्य व्राधानां नगरं ववुः । \५॥। 

नो देवपिचरितिां चनुरिन्दृमनों नतं । 
नज्ानिगम्य संसिद्रान् वद्वदद्धपारगान् ॥। ५६॥ 
त्राद्लणान् प्रववुः णीघ्रमनुन्नाताः ्रूभाणिपः। 
कयत; कथा्चिचा ऱामत्तत्त्ससं दिता : ॥ ९७॥। 
्रर्मध्रन वाद्धौकान् मुगासांश्चात्तरेण तु । 
विला: घट् व्रलमागणा विपाश्रन च शाल्मलीं ।। १८॥। 

गिरित्र धुरवरं विविग्न चिद्व । 
सप्ररात्रण गवा व द्रताप्ते श्रात्तवादरेनाः ॥ ११ ॥ 



२५६ ॥*। धपा 

प्रनादितार्थे कुलर्षणार्धे 
भर्तुश्च वंशस्य परिग्ररार्घे । 

ग्रतिरन्तो विविशुः पुरं ते 
ततोऽभ्ययुः पार्धिववेषए्म तूर्ण ॥ २०॥ 

इत्यार्षे रामायणो श्रयोध्याकाण्टे द्वतप्रस्यापना 
नाम € प्तितमनः सर्गः ॥ 



्रयोध्याकाएयं ५७ 

[.\ १. 

्रमव दिवसं द्रूताः प्रविष्रास्त गिरित्र । 

मरेतनापि तां रचिं स्वत्रा दर्रा मघावद्धः ॥ \॥ 
ग्रनिष्टवदिनं स्वप्र दृष्ट्रा च भरतस्तदा । 
संस्मरन् पितरं वुद्रमासाट्रत्सुकमानसः ॥ २॥ 
ग्रालक्त्य चध्यात्द् कतां वयस्याः प्रिववादिनिः । 
ग्रा्ासमघनष्यतः कथाश्क्रुरनुत्तमाः ।। २॥ 
ग्रवादयन् नगुश्ान्ये ननतुर्न९.९९ । 
नादकान्यपरे चक्रुर्टास्यानि विविधानि च ।) ४।। 
प्रिवर्ववस्येमरतस्तघापि प्रियवादिनिः । 
द्ास्यानि चव कुर्वदिर्नेवातुच्यत् मुटर्मनाः ॥ ५ ॥। 
नमत्रवात् प्रियस्तव: कथिदयत्ितमानसः। ` 
उपास्यमानः सखिमिः कि सवे न प्रद्ष्यसि ॥। ६॥ 

समानमुप्वदःवानामस्माकमपि राघव । 
दुःवमा्तिकरं तु ते तत् ष्वायपितुमरसि ॥ ०॥ 
रत्यक्तं भरतस्तेन प्रत्युवाच मद्ापणाः । 
प्रण॒धं घो मवा दृष्टः स्वप्नो पेनास्मि टर्मनाः ॥ ६॥ 
द्रा मयास्य स्वप्रन चन्द्रमाः पतितः तितौ । 

संग्रष्कः सागरश्चैव सूयी ग्रस्तश्च राङणा ।। १॥। 
(१ ० 
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ग्र्ालमपि च स्वप्र पितरं एतवा । 

कृष्यमाणां रेवद दन्निणाममितो दिं ।॥ १८॥ 
पुन्ाप्येनमद्रान्नं सेद्ध मुन्तमूधत्ं। 
पतत्तमद्रिणिव्रादरगापे गोमये द ॥ ५१॥। 

नस्मिन् निमग्रग्रोन्मःतन् दृष्टो म गामयादरटान् । 

परिवत्नत्नत्िना नन्तं समानः पुनः पुनः ॥ ५५॥ 
र 0्प्डव्मदवं पीवा पुनः पनाधःणिराः । 
तनेनान्यनसर्वीदुस्तत्मेव व्यगाद्न ॥ \६॥ 

पफ काप्नीयमे चेनं निषा "लानत । 

प्रद्ति स्म रानानं प्रमदाः कृलपिद्त्ताः ॥ ५8 ॥ 

रो राममवुनेन रमेन च पिता मवा । 
नमाल्याम्त्ररधरः प्रयातो दनिणामुवः । ५५॥। 
प्रदाप्रमम्मसा गानं {^ स्मि धावकं 

मादनं च तदरादरानं प्र मग्रं मद्धागनें ॥ \४॥। 

विणाव्रमाणः णंलेन्द्रो मभाष्ट त्य॑मरैद्रिमाः। 

म्वप्रे चाव मघा षट निपतंश मष्टा: ॥ \८॥। 

ट्वमप मया स्वप्र टृष्टः्रापमघौत्रद्धः । 

व्रतं रामोऽध्रवा रात्रा प्राणांस्त्यक्रा दिवं गतः ॥। ५८ ॥। 

यो हि रासमवु्तेन रेन परिकृष्यते । 
मर्त्यः सन चिरादेव ध्रवं याति षमन्नयं । ९६॥। 
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रततिमिततं दानी थरं नामिनन््रमि बो घचः। 

क्र नानुरृ्नामि चित्तयन् स्प््णनं ॥ :८॥ 
ग्र्राने चापि मोका मना विद्धलताव म। 

्रप्रान त्रितघ्राव 7 दरो मम ॥ :\॥ 
टतविपमिवातमानमपि चा्रापलन्ि । 

मामि दि चात्मानमकम्मात् प्रतितं प्रा ॥ ५ ॥ 
एमं दि ट्रम्वप्रम़र विवित्तयन् 

ममुतमुकत्रग्रा्तो-तिविद्धलः। 
न एमं विनामि पापं नघा 

किमप्रानष्रेन विण ॥ :२॥ 

रतया पमाया ग्रपाणाक्रा मातदप्वप्रप्नं 
नाम एकसप्रतिनमः मः ॥ 
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भरते ब्रुवति स्वप्र द्रतास्ते श्रात्तवाद्टनाः । 
प्रविश्यागम्च परिषं रम्यं रतरनिवेणनं ॥ ९॥ 

समागच्छत राज्ञा च मरतेनार्धिनस्तदा । 
त्नः पार गृीवेव तमूचुर्भरतं वचः ।॥ २॥। 
पुरोितस्वां कुणलतं प्रादे स्वे च मल्निणः। 
त्रमाणश्र निरी कार््मात्यिकं चया ॥ ९॥, 

चत्तकस्य तु कोटरोयं देया मातामद्धाय ते । 
तिस्रः कोयस्तु संपूणणीस्तवेमा नृवरात्मतर ।॥ ४ ॥ 
प्रतिगच्छ च तत् सर्वमनुरत्मुक्न्ननः । 
द्रतानुवाच भरतः कामिः संप्रतिपूत्य तान् ॥ ५ 
कचित् पिता मे कुशली वृद्धो दणरो न॒ः । 
कचचिद्राता मम व्येष्ठो रामो धममितां वरः ॥ ६ ॥\ 
कृत्त तस्मणश्चापि भ्राता मे प्रातृवत्सत्तः । 
कचित् स्मरति मामायी रामोऽसौ भ्रात चत्लत्तः ॥ ०॥ 
कचचिदम्वा कुशलिनी कौशल्या धर्मचारिणी । 
माता रामस्य धर्मज्ञा मर्तृत्रतपरायणा ॥ ८॥। 
कच्चित् सुमित्रा धर्मज्ञा लक््मणां या व्यता. । 
णचुप्रं च मद्धात्मानमरोगा चापि मध्वमा ॥ १ ॥ 
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ग्रात्नक्र चर चण्डा क्राधना नत्यगविंता । 

ककय चापि मे माता कच्चित् कणत्िनी दं ॥ १०॥ 
रति त कणत्व प्रश्रं पृष्टा द्रूताः ससंग्रमं । 

मत्रनेवरणं कृचा प्रत्यचुर्कष्टमानसाः ॥ \\ ॥ 
सवं क्त कुणल्िनो येषां कुणलमिच्छसि । 
ग्रद्ध वां च पिता णोघ्रम्टीति रघुनन्दन ॥ १२॥ 

पदि धए्वसि गन्व्यं गम्यलामचिरात् ततः ¦ 
मृणं दि दर्णनाकाङ्ी पिता ते सद्ध मच्िमिः ॥ १६॥। 
रत्युनो मरतो दरतः प्रत्युवाच वचस्तर । 

एवं भवतु गच्छामि मुद्भतं परिपाल्यतां । ९8 ॥ 
ह्रतानतावटृक्ता च मरतः ककपरोसुतः । 

द्रतपंचादितो ऽभ्यत्य मातामद्ममापन ॥ १५।। 

ग्रयोध्यां गतुमिच्छामि नुत पितुरान्नया । 
रता दि चरपत्तीमे मामनुक्नातुमरसि ॥ \६॥ 

रति मातामदस्तेन भरतेनानियाचितः । 

शिरस्याघ्राय स प्तेद्धादिद् वचनमव्रवीत् ॥ १०॥। 

गच्छ तातानुताने वां केकेयी सुप्रना चया । 

मातरं कुशलं ब्रूघाः पितरं च समागमे ।) १८॥ 

पुरोदितं तथा रामं ललत्सणं मल्लिणस्तघा । 

कौशल्यां च सुमित्रां च सर्वं चान्यं सुक्त्ननं ॥ ११॥ 
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तस्मे चिच्राः कुघाः श्रुप्राः कम्बलान्यनिनानि च । 
मद्धाहाणि च वद्नाणि द्रौ रानारईणं ततः ॥ २०॥ 
हक्मनिष्कसदखाणि दण द्रादण चेव कि । 
मातामद् : प्रीतिदाषं भरताष ददौ धनं ॥ २९॥ 

तस्य।्।५।.. वङविधान् प्रान् भक्तिमतः प्रुचान् । 

ददौ मातामद्धेः प्रीत्या भरतस्यानुयायिनः । २> ॥ 
सद्धम्रमपि चाश्चानां टैए्यानां वातरंष्धसां । 

ददौ दण सदस्राणि गनानां देममात्तिनां । २३ 

ग्रतरगृचरान् पुष्टान् व्याघ्रसंरननन्युतीन् । 
लाच्द् राचुधान् श्रुरान् ¶्रुनश्चाघानयद्रद्रन् ॥। 2४ ॥ 

घान् रनविचिच्ांश्च बानपिवा धरःणतान् । 
गोऽ्राषटुरातमः प्रूरा भरतं पातमन्वयुः ॥ २५॥ 
म मातामक्मामच््य मातुलं च वुधानितं । 

्रमार्च्छ मरतः गचुघ्रमद्धितां ययौ ॥ २८६॥। 
चन्न गुत्रा मद्धता मद्धात्मा 

सद्धार्कप्यात्मसमेपमात्येः । 
ग्रादा्र शचुघ्रम्तणवं 

पयो पुरं स्वं स्वमिवामरेणः । २०।। 

इत्यर्पे रामायणे श्रयोध्याकाणएट द्रतसंदूर्णनं नाम 
द्विसप्ततितमः सर्गः ॥। 
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म ततः प्राल्रुवो राषटरान्निवीच भरतस्तदा । 

तरगाम णीघ्रं ग्युतिमान् पितुरादाय णास्नं ॥ १॥। 
करादिना द्पात्रां च तिर्वक्प्रो्तसमापगां । 
ग्रतद्रमतच्छरामान् क्रमे्च्व। 44" : ॥ २॥ 
वानधानों नदं नीवी प्राप्य चामरकणटरकं । 
मणिनां कर्वटीं तीची चागरयं णल्यकीर्तनं । ३॥ 
मत्यसंधः पवि गतान् व्र्नमाणः णित्सावद्धान् । 

प्रत्ययात् मोामवेणस्य वनं चे्रघं प्रति ॥४॥ 
वेदिनीं कारवो चार्वी दिनों पर्वतावुतां । 
पमुनां प्राप्य संतीर्य वन्तमाग्रासयत् तदा । \ ॥। 
ग्रातीकृत्य तु गुग्यानि क्तात्तांश्चाश्रास्य वानिनः। 
तच घ्नाचा च पीवा च पावरादाय चोदकं ॥ \॥। 

रत्रयुचो मद्धाबाङर तितीच्णोपणोनितं । 
भद्रे भद्रेण यानन मारतः षमिवाग्यवात् ।\ ७॥ 
द्रिएवतीमपि नदीमुत्तीयारिस्यते पुरे । 
नोरणं दननिणेनेव वारणस्यतमम्ययात् ॥ ए८॥ 

ततो वच्रघं प्रपघौ ग्रामं दणरघात्मनः । 

तस्मिन्नुषिवा तां रिं प्राञ्ुलः प्रययौ ततः ॥ ?॥ 



रामायणं 
उख्रानमूर्ननिङानायाः प्रियका पतर पाद्पाः। 
भद्रे णालवनं दरगे मतीत्य वरान्वितः ॥ १०॥ 
ग्रधानुक्नाप्य मरतो वादिनीं चतुरद्धिणों । 

ततः गीप्रतरं प्राचाटत्ताविीत्तरिकां नदीं ॥ १९॥ 
सरितोऽन्याश्च विविधाः संततां वरान्वितः । 

सप्रस्यदीं समासाय कुद्रिलामम्यवर्तत ॥ १६॥ 
नस्मादग्येत्य लोदित्ये ततार काव । 

ट्रकणात्ते स्यात" तों विमत गोमतो नदं ॥ १६॥ 

कलिदनगद् ऽ तीत्य घनं शालवनं ततः । 

न्िप्रमम्याययौ द्रगादपरिपातवाङ्नः ॥ \8॥। 

गोमताममितः सावं नानादितसमाकृनां । 
तच नां रतनं नांवा प्रमानेऽभ्नुदित एवा ॥ \\॥। 
ग्रपाध्यां मनुना राज्ञा म दण निवेणिनां । 
सती गोमतो तृणं मतो दीनमानर; ॥ १६॥ 
तां पुरीं पुषपव्याघ्रः सप्रात्रोपितः धयि । 
ृषटायाध्यामुवाचेद् तारयिं रथिनां वरः ॥ ८॥ 
नातिव्रद्रचट्ा्वयोध्या दृए्यत पुर । 
प्रत्ानोधननोग्रा 1 तविरिव सारय ॥ ५९६॥ 

यत्वनिगुमंपतर्विद्वदाद्भपारगः । 
किनर्बटमिरिकीणी मत्रपिवरपानि । ॥ ११॥ 
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ग्रयाध्यायाः पुरा प्रोष द्राेव ननोदवः। 
श्रवत सागरस्येव मध्वमानस्य वावुना ॥ २८॥ 
साग्र न श्रूयत क्छ<श्योध्वायां तनस्वनः । 
गत्रीरिव म माति कनारोध्या मदपुर ॥ २१॥ 
उ्यानानि विचि्राणि मुदा प्रक्रोटितर्मनेः। 
ग्रकीगान्युपन्च्यते तानि नाव घा पुरा ॥ २२॥ 
ग्रए्यरूतं प्रणयामि नगतेपवनं पनुः । 

प्रन्याय्ानवनंद्रेणं नरनाराविवर््रिनं । २६॥ 
न यानत दृष्यत न निर्न च वातिमिः। 
निवातः प्रविणनो वा त्नाः पुरनिवासिनः । २६ ॥ 
ग्रनिष्रान्येव ्रण्यामि निमित्तान्यग्च सर्वणः। 
क्रनापिच णते मव्यघ्रत चाम्र माएय ॥ २५ ॥। 
राति त्रुक्ाव्र वचा भरतः ्रालवाद्नः। 
विवश तां वृतं रम्यां दास्यः मंप्रतिपृतितः ॥ २६॥ 
म वनकाग्रद्दूना द्रां संपृत्य तं तनं । 

मृतमग्रयतिं क्रालमव्रवात् तञ राघवः ॥ २०॥ 
ग्रता नो पादृणाः पृं विना पृचिवोन्ितां । 
ग्राकाण्ास्तानदे सवानि प्रणयामि सारये ॥ २९८॥ 
मत्तिनं चाथ {नं दनं ध्यानपरं कृणं । 
सखीपंसं प्रपएयामि न ‰"१।९८तं पुरे ॥ २१॥ 
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इत्येवमुक्ता भरतः सूतं तं दीनमानसः । 

ग्रनिष्टास्तानयोध्यायां दृष्ट्ाकारान् नृपात्यये ॥ ३०॥। 
तां प्रन्यप्रादकवेप्मरथ्यां 

नोऽशणद्रारकवादरयुक्तां । 
षट धुरो दोननर नुक णां 

णाकन सपरातरो बमूव ॥ २१॥। 

व्रह्रनि घटयन् मनसोऽप्रियाणि 

धान्यन्यदा नास्य धुरं चस्रूचुः । 
ग्रवाकिणरा दीनतरो मनस्वी 

पितुर्मरात्मा स विविण वेएम ॥ २२॥। 

रत्यां रामायणे श्रयोध्वाकाण्टे मरतयुरप्रवेणा नाम 
रिसप्रतितमः सगः ॥ 
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मदेन्दरमवनप्रल्यं एध्णस्कुगद्नप । 
प्रविएय मवनं सोऽ पितरं नाग्यपणए्यत ॥ ९॥ 
ग्रनीन्नमाणः पितर स नच पितुरालपे । 
नगाम निःसृत्य तता मरता मातुत्तवं ॥ २॥ 
तमम््ागतमात्ताक्व ककेवा भरतं तदा । 

उत्पातासनात् तुरण द्धो णात्फुतप्तीचना ॥ ३॥। 

म प्रविण्य तु तदेए्म माट्रशुक५।नसः । 

रमर धारौ मरतः णिरसावनतो वणी 1181 

नं मा मृधन्नुपाप्राय परिघ च पाटितं । 

भतं चोपवण्यादं मं.८ चत्र ।) ५।। 

्राप्रामि कतिपेनाक्रा मातामद्पुरात् मुत । 

मुचनाम्यागतः कचित् कद्धषणवस्यम: । ६॥। 

काचित् वृढ ५।५५१९न नुधातनिन्मातुन्तस्तवा । 

मुवमस्मुपिलः कच्चित् पुत्र मातामक कुल ॥०॥ 

ठनि पुृष्टोऽककेव्या मरतो दी" नानसः । 

ग्रणंस मातुः त निप्र गमनागमनक्रमं ।॥ ८।॥ 

गर्न मे दिविता: सप्र निःसृतस्य ५1९ तनात् । 

ग्रम्ायाः कणली तातो यधानिन्मातलख्च मे ॥ १॥ 
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प्म प्रोतिधनं दत्तं मरि मातामद्ेन वें । 

पि तच्छरादष्८(६०५ ततोऽ णोप्रमागतः ॥ १०॥ 

रा शुश(यतेष्यण्माणस्व्रतन्वितः । 

यत् तु वां प्रष्मिच्छामि लन्ममा्यातुमरमि ॥ ११॥ 
न यावत् परमिदं कुष्टपरनननावृतं । 

कस्मादरीनननाकीर्णे लन्त्यते विगतनुति ॥ १२॥ 
निरत्सारं निशनन्द् विरेनाध्ययनस्वनं । 

कस्माच्च मां रात्रमार्गे ननो ना्यामिमाचन ॥ \३॥। 

पितं च न धण्यामि कनान्व मवन स्वकर । 

किं वा मवदरतोऽम्वायाः काणएल्याघा निवरणनं । १४।। 

चरितं णनी ते भ्रा कना द्चतुना । 
भ्रप्रकष्टो तनश्रायं कन वा व्रूद्धि तन्मम ॥ \\॥ 

ग्रम् रात्रा स धत्रास्ते तच्रादे गन्तुमुत्सद । 

न द्धि ग्रमीधिगच्छामि तमदृषट नराधिपं ।॥ १६॥ 
इति ब्रुवाणां भरतं क्कयो प्रत्यभापत । 

निर्नन्न्ा फणं वाक्मप्रिं प्रियसंदितं ।॥ ५०॥ 
स्वर्गे गतो मद्धारात्ः पिता ते मुक्तः प्रभैः । 

चपि रात्यं विमुत्च स्वं पुचण वष्वरिनितः ॥ १८॥ 

इति भ्रुवा वचो मातुर्मतो ारणात्तरं । 

प्रात सद्मा भूमौ टि न्नमृत्त इत दरुमः ॥ ११॥ 
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९. ग्रयोध्या।५ ` 
स भूमी विनिपत्यदृ वित्तलापाकुत्तन्दियः । 
सा कदर स्वर्गतो रात्रा कयं कन च सेतुना ॥ २८॥ 
यतु धुरा तन मे पित्रा णवनं मात्यत्ंकृतं । 

नृव रहितं तन धिषा दनं न तत्रते ॥ २५॥ 

मत्तित्नासाध्रमपि वा वदि तऽमिद्ितं मपा । 

प्रमदाम्व मृणानीण्द णंस म करगतों नृपः ॥ २६॥ 
टत्यानत्रयं मालं पितुृर्णननानलमं । 
क्रक धतितं भूमावुत््ाप्येवं वचोव्रवीत् ॥ २२॥ 
उनि मत निप्र न वरं णोचितुमर्टमि । 
च्रद्धिधा न दि णाचति दृष्रणाक्यरावाः ॥ 8 ॥ 

परालविवरा मर्तं सम्बगिषट दूरा चते पिता । 

प्रानं ¶भनुप्रापनशनं न एवितुनसमि ॥ २।॥ 

टत र्रर प्यानं एता दणरयो गतः । 

न म णोच्यस्वया पुत्र मत्यधर्मपरायणः ॥ २६॥। 

दत्यतद्ररतः ग्रुवा कका तरणं तचः । 

तरननों पुनरवेदमुत्राच भृणट वित्तः ॥ २०॥ 

ग्रमिवच्यति रामं न॒ रात्रा यतनं नु घत्यति । 

९८५ादतर्रष्डस्यरे माण ऽर्मागतः ॥) २८॥ 

तटाणंसितं सर्वे मम मोघमचततसः । 

मोद तातं न वण्यामि परमं प्रथच।॑द्् ॥ २१॥ 
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ग्रम्ब केन मृतो रता व्याधिना मनच्यनागते । 

धन्यो शमो लच्मणश्च पिता पाभ्यां ९ सत्कृत : ॥ २०॥ 
नुनं मां न पिता वृदः प्राप्न त्रानाति वत्सः । 
यानिप्र मां पनेदात् संपरिघत्य मूर्धनि ॥ २१॥ 
ता स पाणिः सुवप्यरणस्तातस्य प्रुमलन्नाणः । 
चन मां एतमा घ्रस्तममीन्नां प५७।००४ ।। २५॥। 
मरा मथ्य स्यात् पिता वन्यर्वस्य रसो ऽस्मि ध्रीमलः। 
तं नाघ्रं म वमाचत्त्व रामं प्रातरमग्रतं ॥ १२॥। 

दृष्टा पितृणाकाती सनेयं निवतिं घरां । 
रम्य वादान्नमापित्य तीव तं प्रच्य म ॥ २४॥ 

वरः म पितृसमो प्राना त्वपरा धर्मभृतां वाः । 
धराद नस्य प्रपनेपरं स दरोदनों गतिमम । २।॥ 

कमतव्रवान्च न मातः पिता दणरग्रो मम । 
ग्रघथिमं दिनार्घे म सेदणं धोमनां वदः ॥ ६॥ 

मवमेनन्घ्ावुत्तमम्वाष्यानुं वमर्कमि । 
टति पृष्रा् ककया मलं वाक्वमत्रवातु ॥ २०॥ 
रात्तपुत्र मदधामच प्रणु तचमणपतः । 
श्रवा च न विषाद् व्रं गततुमरमि मानद् ॥ २८॥ 
यत्रा पिता नि धमीत्मा प्रागांस्त्यक्ता दिवं गनः । 
प्र् तत् तञ मिधास्यामि वन्चावाच पिताम ति ॥॥ 
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सा पुत्र रामेत्युक्तासौ दा पुत्र तन्मा च । 
चित त+ मस वङरणः प्राणांस्तत्यात त पिना ।। 8-॥ 

(ऋ 1 

उद् चापश्चिमं वाक्वमुक्ता राता दिवं गतः । 

[५८ कष्े नरा रामं ते द्रज्यत्त्याम^ वनात् ॥ ४१॥। 
निम्तायं समयं सार्धे सानया लक््मान च । 
शुवेतद्रिपसाद्राती दितीयाप्रिवर या ॥ ४२॥ 
विपावद्नश्चव भूवः पप्रच्छ मातरे । 
वरदानों वतते रमः किमर्घ वा गतो वनं ॥ ४३ ॥ 
वेदेकया मङ् कस्मान्न गनार्सौ लन्मणन च । 
रटति पृष्टा धनस्तन कंकबी वाक्वमत्रवोत् ।। ४ ॥\ 

वुनघारनरं नुद्रमघ्रिवं प्रियया । 
चाप्वन्कत्तसंवाना गतो राम रतो वनं । ४।॥। 
पिनूनियागात् मद्धिलो रेखा लक्मोन च । 

मघा च तत् कृतं वन रामः प्रत्रानिता वनं ॥ 8६॥। 

स्वर्गतः पुत्रणोकातस्तं च प्रत्रात्य ति पिता । 
च्छा मरतस्तस्या मातुः पापविणद्भितः ॥ ४० ॥ 
स्ववंण्रुदिमन्विच्छन् प्रष्रमारत्भवानिट् । 
कचिन्न व्राद्ध्याणधनं कृतं रामा धामता ॥ ४८॥। 

कसायो दरि वा व्रा्ानेन वि्टिपसितः। 

पेन निवीसिलः श्रीमान प्राणेम्यो<पि प्रिपः सृतः ॥ ४१॥ 
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कचिन्न परदाराणां धर्षं कृतवानतः । 
प्रेनासौ दारकारृएयं भ्रूण्धेव विवासितः ॥ ५०॥ 
सख्रीचायत्तात् ततः श्रुचा ककयी पुनरत्रवोत् । 
भरतं श्राघमानव स्वकर्मल्यापयत्युत ॥ ५९॥। 
ग्रघ्युमा प्रुममावाय भरताय मद्घत्मन । 
ण़्रणंस तव्यघाव्तं मृषा पण्टितमानिनी ॥ \> ॥ 
न त्रद्छस्वं दतं तन न च कर्चिद्धिद्धिसितः। 

न चेव परदारान् स मनसापि प्रधषवेत् ॥५९॥। 

प्रीलवान् धार्मिको रामो विपाप्मा वितितन्द्रिवः। 
न स किचिन्मामः कृतवान् पाप्रमएवपि ॥। 18 ॥। 
नन धमीत्मना तोकः कृत्प्ोऽयमनुरत्नितः। 
ग्रनिपन्तुकामस्तं राता बोवर्ात्चे यदा स्वकर ॥ +" ॥। 
ततः श्रु मया पुत्र तघाकृलमतिनुपः । 
वद्धे घाचितो राता वौवरान्य < निंपचनं । ५६॥ 
रामस्य च वने वामं नववरपाणि प्रच्च च। 

नन निवीसितो रामः विरा ति नगराद्द्िः ॥५१८॥ 
स चापि वचनाद्रामः पितुरधर्मपराचगः। 
चनं गत रतः साधं सीतया न्मन च ॥५८॥। 
लमघण्यन् त्रियं पुत्रं पिता ते धर्मवत्सत्तः । 
धु ।तरिवित्नः प्राणास्त्यक्ता दिवं गतः ॥ ५९ ॥। 
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चत्प्ियार्थे मया कर्म कृत्नजन्त (५२८ । 
यत् सर्वगुणसंपन्न रामः प्रत्रानितो वनं ॥। ६०॥ 
तद्योगाच्च रात्नायं पचर 11 4,५।।१द्रय;ः । 
इष्रान् प्राणान् घरित्यत्य प्रतरानवणं गततः ॥। ३१ ॥ 

गृ्छाण तदिद् रात्यं सफलत्तं कुर् मे घमं । 
मना नन्दय मिचराणां मम चामिचकप्णा ।। ६२ | 

म प्रत्र शीघ्रं विधिवत् स्वरात्य 
वित्रर्वणिष्टघ्रमु्ः समेत्य । 

मत्कुत्व रान्ानमनन्तरं चम् 

ग्रात्मानमस्मिन्नमिषचयस्व ॥ ६३॥। 

टत्याव रामायण ग्रघाध्याकापएड नर ५‰। नामन 

चतृःतप्राततमः सगः ॥। 
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प्रचाध पितरं व्रतं भ्रातरौ च प्रवासितौ । 

भरतो टःसंतप्रो मातरं पुनरत्रवीत् ॥ १।। 
शमं रान्याद्रणयितरा केकय्यनपकारिणां । 
धरित्यक्राति धर्मेण गदिते धायनिश्ये ॥ २॥ 
7न्यत्तोमात् घतिं प्राणोर्विप्रयोन्य पणस्विनं । 
गतासि निरयं घोरं सर्वधेव धिगस्तु त ॥ ३॥ 
पदि चं रश्णट्.भन निरयं नेन्तुमिच्रि 
पतन्त्या निरये कस्मादद्धमप्यनुपानतितः ।।8॥। 
द्धा दग्धोऽस्मि सतश्चैव चा मातर्नृणंसा । 
त्यच्याम्यद्धमपि प्राणान् मदृत सुखिनी मव ॥१॥। 
किन्तु ते -पकृतं भती किं रामेण मद्धात्मना । 
पयो्मत्युविवासश्च चया तुल्यमुपाकतौ ॥ \॥ 
्रद्धत्या चचा प्रत्रा व्रद्छद्ेत्या च कुत्सिता । 

रामं परत्याद्रेणपिता पतिं प्राणेरविपोत्य च ॥ ५॥ 
मा तरस्वयं ध्रुमो सोको मा परो भर्तृघानिनि । 
क्कि नरकं गच्छ र्तणापयरि्तता ॥ ८॥ 
ला दग्धोऽस्मि नाणितश्च चवाद्धे रत्यलतुव्यया । 
किं म रात्येन मगिवी दृग्धस्यायणता चया ॥ ६॥ 
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विप्रयुक्तस्य मे पिना भरारा पितसमन च । 
नावितेनापि नाधीऽस्ति कथचिद्रात्येन वे कुतः ॥ १०॥ 
द् चकल्प-~ पिच्राष्च विद्धीनो राघवेण च । 
कनच्छेयं रेतुनाद्धे रात्यं प्रातुनशत"।- ॥ ९९॥ 
मंवन्यन्य।" मे णक्तिः णातितुं रत्यमूर्तनि । 
तघापि न सकामां वां करिष्ये मातुगन्धिनि ॥ १२॥ 
मत्तिमित्तं पिता प्राणेस्वया मे वित्रयोनि. : । 
्रत्रानितो वनं चेव रामो धर्मगुतां वरः ॥ ९३॥। 
गरदा पापं मदन्मूर्धिं या मे विनिपातितं । 

ग्रपाघः पासंकत्ये सर्वथाद्धे द्रतस्वधा ॥ १8॥ 

त्रो नारं विनि्िपरं टः दः निपातितं । 
घातयिवा पतिं ध्रुदे रामं कृचा च तापसं ।॥ ९५॥। 
कुत्तस्यास्य विनाणाय पित्रा म वमिद्धा्टृता । 

त्रां कालरातरिप्रतिमां पिता म नावनुदरेवान् ।। ९६॥। 
ग्राद्ता घारसंकल्पा रान्ना च मृत्पुरात्मनः । 

व्यान्ती घोरविषेव चं मसि प्रभाक ॥ ९७॥ 
ग्रपाघः पापसेकल्ये सत्यसंधः पिता मम । 

हत्तपिवा प्रिये; प्राणः ¶त्पुनष विघोतितः ॥ ९८॥ 

तथेव स मद्ाभागा र न्मौ र्टाः त; । 

्रत्रातिनो वनं राषट्ात् पिलुगौरवषल्तितः ॥ १२॥ 
32). 
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कीणल्या च सुमिच्रा च धु्रणोकयरिघरुते । 

टरष्कर पदि वितां चया पपे निराकृते ॥ २८॥। 

न चं केकवररानेन ताता नातिमता ध्रुवं । 

प्रापवृत्तां तु नाने चां त्रातं घरण रत्तसा ॥ >५॥ 

रमे चं किमकल्याणमकल्याएयनुपण्ाि । 
येन चा साधुवृत्तो रामः प्रत्रातितो वनं ।। २८॥। 

मातरीवात्मनो वृत्तिं राम स्व्धनुवतः। । 
नस्य प्रत्राल्नं पापे कि पण्यत्या चया कृतं ॥ =२॥ 

पितर्वताधु किं मे चं रामे वा दृष्टवत्यसि । 
यनाकार्वे कंततवती मम वरमवणस्करं ।॥ >३॥। 

यदा माता चमे व्येष्टा कौणल्या धर्मदर्णिनो । 

चयि वृत्तिं धरां प्रीत्या ममिन्यामिव वगत ॥ ८५॥ 

ग्र कस्मात् चवानावे तत्या वुः प्रवासिनः । 

रयात्मानं द्रपयिवा द्रपिता यद नृणंसया ॥ > ॥ 

तम्याः पुत्रं कृलात्मानं चावल्कत्तवाममं । 

रमा वनवामाव क्रं नु चं न ण्राचमि ॥ >८॥ 

निवर्नविष्ये नं गवा वनवामादद स्वयं । 

विलाप्य रघ॒णादटरन्तं रामं भ्रातमय्रतरं ॥ २८॥ 

वने हप्याम्यद्, घते नववपाणि पन्च च । 

पित्नियागाद्राता म रामो रात्रा भविष्यति ॥ ८६ ॥ 



ग्रवाध्याकाएए + 

रत्येवमुक्ता मनोऽतिरोपात 

म गर्पितरा ननी मुषा: । 
प्रोकातुरः ९ प्वनभुननाद 

मिंरो प्रथा ८६०६१.२प्यः ॥ ३०॥ 

ह्यर्पि पामावा ग्रघोध्याक्राए क्रकेयी तगरं 
नाम प्चसप्रतितमः सर्गः ॥ 



रामावण 

> *]. 

तथा स गर्कपिवा तां मातरं भरतस्तदा । 
दःखेन मदताविष्टः ८५२ चेदेमन्रवात् ॥ ९॥ 
पापस्वमावे केकेपि नृणंमे निरपत्रप । 
किं ते«परादं रमेण भत्र वा पापनिश्चये ॥। २॥ 
एवं क्रूपस्वनावाघः सर्वधेव धिगस्तु ते । 
मा तस्यं प्रमो लोको मा धरः कृत्पांसने ॥ २॥ 

सर्वत्तोकाप्रिषं कृवा कथं नाम न न्मे । 
क्रं धारयते भूमिस्वामियं भर्तृघातिनि ॥ ४॥। 
कद्र तु ऋपिकल्यन मम पित्रा मद्धात्मना । 
नवापराधः तान्त ऽपे सर्वतोकविगर्दितः ॥ ५॥ 
कयं शापाग्निना तन न दग्धरासि म-गत्नना । 

वदरापट्रपितो वादे न ग्यः कन हेतुना ॥ ६॥ 
प्राणिविो नेतो भती रामः प्रत्रानितो वनं । 
मम वाप्यः | मूं पातितं नुब्यया चवा ॥ ५॥ 
८१५५८. पापममुत्तारं न ते परण्यामि गर्ते । 
"भनक घरिवत्तं<पि निरयान् नोत्तरिप्यसि ॥ ८॥ 
मातुद्र्ण मेऽमितच्र नृणंम रतमरकामुक । 
न निरद्ममिधातव्यो निप्र परतिघातिनि ॥१॥ 



्रयो५।।।१५ ` २८१ 

कोणल्या च भु च तथान्या मम मातरः । 
चयेकया पापशीत्ते ५।६..। निरजे । ९०॥ 
न वं ककयराननस्य टङधिता वितितात्मनः । 
एसी कापि तस्य चं इद्ितृ्मुपागता ।॥ १९॥ 
सर्वत्तोकप्रियो रामो घत् चया पापनिश्चये । 
प्रत्रातिनः पापतरा चदन्या का मिध्यति ॥ १२॥ 
पितु्वियोगनं इःवं सद्मा पातितं चया । 
प्रातुत्णानः् "तं चेव सर्वत्नोकविगर्दितं ॥ १२॥ 
प्रद्रस्वभावां सदरत्तां कोणल््यां पुचतनातलसां । 
विवन्सां वत्सत्तां कृचा कान्नु लोकान् गमिष्यसि ।। ९8॥ 
नामिन्नानासि वा टःवमिष्रपु वियोगनं । 
वुनण-~ कोणत्या घया ते विप्रयोतिता ॥ ९५॥। 

ग्रदरप्रत्यद्गनो मातुः धुरो द्टद्यसंमवः । 

यस्मादतः प्रियतर; पु्रान्मातुर्न विग्यते ॥ १६॥ 
धुरा किलल गवां माता सुरमिः सुरसंमता । 

कृग्नौ प्रतोदुत्नाद्धौ वद्ध्मानौ मद्धोतलते ॥ १७॥ 
षट पुत्रौ सरोदाती सीद्तौ च मुदरमुट्धः । 
लामिन्द्रो श्द्तौ दृष्टा धमीत्मा वे कृपां गतः ॥ १८॥ 
ग्राकाणे गच्छतो च्छस्य सुरभ्या ग्र।३नदव; । 

द । कालाः घतिता गात्रे मृणं सुरनिगन्यय; ॥ १९ ॥ 



९८० रमणं 

तिरथुविन्दुमिः स्पृष्टः समुदीच्त्याघ वासवः । 
सुरि प्राज्नलिवीकयममिगम्येद्मत्रवीत् ।॥ २०॥। 
कचित्तु भयमस्माकं कुतखिदनुघण्यसि । 
ग्रतिमित्तं सुद्रःवाती रोदिपि व्रृङि तन्मम ॥ २५॥ 
रल्युक्ता सुरमिस्तन एक्रणामितनन्रमा । 
प्रत्युवाच सुद्रःवाती पुरंदुरमिदे वचः ॥ २९॥ 
नाद्धे मयं प्रपर्यामि कतश्चत् ते <मरापिप । 

ग्रं विमौ कृणौ पुरौ णक्र णोचामि द्रःषितौ ॥ >२॥ 
प्रतोदप्रविनित्नाद्गी सोद्तौ मुवुमुनितो । 
धीदयाम।न लाद्धतसेन कर्पके द्रान्मना ॥ 2४ ॥ 
ग्रदुप्रत्यद्संभूतावतौ म खदयोदरवी 
दृष्टा विवधत ट्वं नास्ति पुरान् परं व्रियं ॥ > ॥ 
रल्येवं गाचिनवता गवां माता मुलप्रिमरा । 
नम्याः पुत्रसद्धख्राणि वद्रन्यामन् मद्धात्रमः ॥। २६ ॥। 
ट्रक टव मुनो पस्याः कमु रामा विवामितः। 
प्रान्यो<पि प्रिर: मागर क्रं णाचत्न ट्ःषिता ॥ ८८ ॥ 
धरम्मादेव तु कंकवि कौणल्याचाम्या कृलं । 
दच्छारमनःणोपि दरःवं पुचरवियागतं । ८८॥ 
नम्मात् वमपि कंकपि टरःवं प्रत्य चाव्यवं । 
मदत प्राप्म्यमि टर्मय निरवं घापमास्थिता ॥ ८१ ॥ 



ग्रयोध्। 7४ । 
ग्रहे चपचितिं भरातः करिप्ये पितुरेव च । 

ग्रस्य चायणसो ताक करिप्याम्यपमार्तनं ॥\ २८॥ 

इनि नाम वारण्ये तद्सा वन्धनं गनः । 

निःश्स्योणं मुटरःवाती रगोद् भरतस्तदा ॥ २१ ॥\ 

मरव्नचः णिचिलः क्रियामु 

्रमु्तगरुध्रास्तरणाम्वस्रक् । 

वरमृव ममौ पतितो नुात्मनः 

प्रचपत्तः कतुगिवात्मवन्तय ॥ २२॥ 

टत्यार्पे रामाया ग्रघ्ा॥ १९ मरत ।त नधा नाम 

वटृमप्रतिनमः ममः ॥ 



१, „९ रामायण 

[.‰\ 1}. 

ग्र तत्रावावार्तस्तच्छरतरा नलच्मणानुनः । 
म तमुत्याघामारः णचप्रो भरतं तदा ॥ \॥। 
पुत्रा प्रत्रातितं रामं कुल्न्ामेदितवा तया । 
क्का ट्रःबणोकार्तः णचुप्रोऽथातव्रवीदिरं ।॥ >॥ 
विद्रानायीऽनुणंसश्र मर्वमूतदिते रतः । 
न्विया नाम क्रं रामा वनं प्रत्रानिनोऽवणः ।॥। २॥ 

व्रलवायील्लसंयत्रो लक््मणो नन्मिवधनः । 
कि नामिपिन्तवान् रामं कृतापि पितुनिग्रदे ॥ ४।। 

वरवनव म निग्राच्छो राता ्रमीर््दर्णिना 
नननल्मान पिता मुरः कामरगव्रणं गनः ॥ ५ ॥ 
टल्यवं माप्रमाणेध णचरुप्र लच्मगानुत् । 
्राद्रमूत तदा कृत्ता ग्रुव्रामरणन्रपिता ॥ ; ॥ 

चन्टनागुरदिग्धादी मच्छरदाम्वामेवृता । 

मवकन्नाारमिचितरेः पिनद्रा कृती यवा ॥ :॥ 
ममाच्य नां तदा द्वाःस्थं मलः पायक्रागिों । 
ग्रलःपुरचरों कुतर णचरुप्राय न्यवदयत् ॥ ८।॥। 
म्रम्याः कृन गतां रामो न्यस्तदेद्य्र म गुरः । 

मवं प्रा्रा नज्र॑सा च करप्रास्या वय्राविधि ॥ {॥ 



ग्रघोध्याकाणः 
ट 

नामन्यामगतां दृष्टा णचुघ्री मन्यं तद्रा | 

चकयीमिनिपात्यातीं गत गु रपान्वितः ॥१०॥ 

क्रोणन्या वदनं चास्याः प्रूरयामाम पाग्रुना । 

ग्रतः न्तस] प्रत्युवाच रुषान्वितः ।॥ ११॥ 

यया कृलं मदद्रवे प्रातुणां म पितुस्तत्रा । 

नामिमां मन्मन नवामि बरमसाद्नं ॥ १८॥ 

्रचुत्रन लघ कुना कृ्वमाां मद्धातन । 

मङ्मा विननादाती दर्रा कुन्नामुछननः ॥ १३॥ 

रटरमात्नाय चुर ममंविग्रमानमः। 

ग्रम्रयत चवार्तः वृल्नापगितिनम्तदा । ५४ ॥ 

वर्ावमनिमक्रो निशप्रान् नः करिर्यानि । 

काणन्यां णतां रामः मा दधिना प्रायां ॥ ५" ॥ 

म चापि तापताम्रान्नः णचुप्रः ४ वृतापनः। 

विचकार्य णं कृल्ां क्रौणतों पिवातन ॥ ५६॥ 

नस्या हिशहछध्छावा मन्य्रराया रतस्ततः । 

मयणान्यवकीणीनि चित्राि रचिता च ॥ ५५॥ 

नस्ालर्मृपवेर्विनिकोपौ मातन । 

पराम मन तराप जारे गगणं यन्ना । ।) १९ ॥। 

नामाकृष्य च एत्र कंकयोमंनिधौ नतर । 

काः ५\ त५५>; प्रोवाच परुषं वचः । ५४ ॥ 



५ रामायणं 
परवदमप्ुमं कर्म कुत्तनयकरं कृतं । 
ग्रसत्ख्रा साग केकयी क्रं वां मोचयिष्यति ॥ ८०॥। 
प्रया नापिनितः पुरौ न रात्रा नात्मना घणः । 

सा प्राप्स्यत्यप्रमस्यास्य प्रेत्य प्रा्पफलोदयं ॥ २५ ॥ 
मृततं नस्वमनर्घस्व कुल्नयकरस्य द । 
तस्मात् कृत्थ्द्मग्य वां नेष्यामि वमसादृनं । ८५॥ 

दच्छपणं मद् टृःखमय्र ठामवियोगतं । 

कृत ववि विमोच्त्यामि पपि प्राप्रानुवन्िनि ॥ ८२॥। 

दत्युक्रा मृणमक्रश् णचरुप्रो लन्मणानुत्रः । 
विचकर्पं वनात् कृत्तां क्राणनों पथिवातने ॥ २४॥। 

नवीयः पर्यस्नन क्रकयी मृणमर्दिना । 
गरतुघ्रनयमोवप्रा पुत्र णरणमम्यगात् ॥ २१ ॥। 
नं प्रल्य मरतः क्रुदरे णचप्रं वाक्वमव्रवानु । 

ग्रवध्या; सवमृतानां प्रमदाः नम्यतां तरवा ॥ ८४॥ 
टन्प्रामद्धमिमां धाधां कको म्बयमेव द्धि । 

गदि गामा न परमात्मा त्कन्मां मानघ्रातिनं ॥ :०॥ 
राधं मेवच्छ पर्मन्न सतवय स्वकर्मणा । 

मवा चवं परपरा कृच्ना न्वी च वितपः ॥ ५८॥ 
रमामपि च विक्नाघ छ्लां कुल्नाममल्िवरं । 
न्येदरामः म प्रमीत्मा तां च मां चाचरं | २६॥ 



अयोध्याऽत ५; । 
त्यनटचनः घ्रुा णचुघ्रो मरतरिनं 1 

मघच्छन्नात्मना रोषं विचित्त स मन्त्रा । २५॥। 

मा निप्र मद्मात्याव मन्थरा मचवि्छरन्ना । 

कक्रवामनिगम्याती ययाचे णरणं तद्रा ॥ २१॥। 
ण़चुघ्रविन्पविमृषसंत्नां 

ममाच्य करव्ां मतस्य माता । 
ए़रनः ममाग्रामयदान्रपां 

क्रौघ्रो भवानामिव रारो ।।२०॥ 

ट्यर्पि रामायण ग्रयोध्याकाणए्ट कुट्नाकर्यगां 
नाम मप्रमप्रतितमः मर्गः ॥ 



रामायण 

1. \\[||. 

गर्दयत्रव ननन टृःवणाकाकृनन्दियः । 
भरतो °वेन्य णचुप्रमिद् वचनमत्रवात् । ५ ॥! 

ग्रनाश्रगावं पुरुपः मुवटरःवाप्रमरे मतः| 
कर्यत्यवणमेवनं कृतातः मुवटरःववाः ॥ > ॥ 

ग्रस्य कृतान्तो त्रलवान् बेन मर्वगुणान्विनः । 

मुवा्ो वणो प्रमो व्तादूःव निवारितः ॥ ६॥ 
व्रणोकयरिनां भर्तव्यसनकपितां । 
काणत््यामद्धि म्नि मया वण्वान्र टःषिलां ॥ :;॥। 

गर्सितं चाव्रणस्ये च कम माचा कृनं मम । 

दिदे तद्वि धण्यामि कृलानकृनमव दधि ॥ " ॥। 

्रजुघ्र च्व ध्रुमान् वापि कृलानवन्नमाक्िनः। 

विप्रिदपि संप्ाप्रं न वेन्यान्मदङ्धिनाद्िनं ॥ :; ॥ 

कृतानमाद्धिना माना मम प्रप्र क्रकया । 

ट्टे कृनवनो वापं मवन्नोकविगद्धिनं ॥ :॥ 
ष्ट तुमेमङ्दृपवं चत्र ददि वनन । 
किन्नु वल्यामि काणन्त्यामिनि मानुविटरपिलः ।।?। 

रल्युक्ता भला वाकं णचुप्रमद्धिनम्न । 
एादातम्वननाच्रः प्रायनिव नरद ॥ ; ॥। 



ग्रघोध्यागण्ठं ॥ 

भचा लस्वातनादे च मरतत्य मदात्मनः । 
दलम्तत्र काणन््या मुमिचामिदमन्रवोन् ॥ ५५॥ 
रागतः त्रुकमिीवाः कका मरतः मृतः । 
नमे द्रषटमिच्छामि मतं दूर्चदर्णिनं ॥ ५4 ॥ 
दत्ुक्ा टृःवसेतप्रा काणल्या करणां वचः । 
प्रतम् भतं द्र मुमित्रामदङ्िता नत्र ॥ ५८॥ 
म चापि मनः ग्रामान् गरचुघ्रमद्धितम्तत्र । 
प्रतप्त ट्रःविां दरषटर कौणन्ां स्वनिवणने ॥ ५६॥ 
नता मरलणरच्रौ काणल्यां प्रच्य टवं ) 
दपि प्राम्बोमी दृःवातीवमिचलनुः ।॥ १६।॥ 

ना परािप्रत्य करौणरल्या णचुघ्मरतावु्ी । 
प्रतना नन टःवन हतद् भृणदटःग्विता ॥ ॥॥ 

याच चनं प्रालमुत्याघ्य मयविद्ध्े । 
दती वाक्यमतत् मा कौणल््या धरया ॥ ५६ ॥ 
दिद्रा त कयक्रामन प्राप्तं रात्यमक्राट करः । 

ककरा ते स्ववं मात्रा केतवनानियाचिनं ॥ ५८॥ 
्रत्रात्य ची7वमनं पुत्रं मयनपरकारिणं । 

कन वृ्तार्घयेगिन क्रकवौ ननन नव ॥ \८॥ 
मातां वाप्य कनये प्त्रात्रपितुमर्दति । 
ग्राम दृषितः पचो गता परामः स्^तल्माणः ॥ ५१॥ 



२८ रनाद्णा 
तघ्रा्य स्वपमवाद्धे सुमिच्रानुचरा वनं । 
यास्यामि यत्र रामोऽसौ गतः सीतासदायवान् । २०॥ 
कामं वा स्वयमव वं तच मां नघ पचक । 

तपस्तप्यति घच्रासौ धुता मे पितुरान्नया ॥ २१।, 
रदं चं धनरन्ना्यं चतुरडुवन्तान्वितः । 
पित्रामिसृष्र कल्याणं रान्य प्राप्रुद्धि वाच्क्तिं ॥ २२॥ 
इति लात्तच्यमानां तां कौण्ल्यां भरतस्तदा । 

प्रान्नतिः प्रणतो वाक्यमिदं प्रसृनमव्रवात् ॥ >३॥। 

सत्यर्पे रामाया श्रयोध्याकाणएटे मतापान्नम्मा 

नाम ब्रष्रसप्तनिनमः सगः ॥ 



ग्रयोध्याकाणं म 
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नामव व्रतो दानां कौणल्यां राममाता । 
कृनात्न्िवाचःः मलो वाच्यगद् ॥ १॥ 

ग्रा कस्मादतानना गर्म मामकस्मपं । 

विपुलां दि मम प्राति स्थि तानासि राघव ॥२॥ 
वृलणाब्वानुगा वुदिमोरतु तम्य कदाचन । 

मत्यमधः मनां श्रष्रा चस्याया नुमत गतः ॥१॥ 
्र्ां प्रापीयमीं वातु मू च प्रति मेद्नु । 
प्रन न्या मुत्रं वस्या रनुमत गनः ॥8॥ 
उच्छिष्टः मम्पूणत् गामि त्रार्नाणमव च । 
म निन्दन् गुरतं चव वम्यायीऽनुमले गलः ॥५॥ 
मिमां मृतमीवीं मनमा सो -मिपरलनां । 

गलं पापमतिः पाया व्रस्यावीनुमत गतः ॥ ६॥ 

टम्त्यश्राय्मवाप नुद गस्रममाकुन । 

मा म्म कीति मतां कर्म पस्याीयनुमति गतः ।॥ < ॥ 

य्यदिषर मुमृन्मार्ध णां ततेन धीमता । 

म नग्रयत टमा वस्यायीऽनुमति गतः ॥ ८॥ 

कृत्ये (तचदनान तु प्न्माप्रित् लतां । 

पापं स समवरध्रो| वस्याीथनुमते गतः ॥ १॥ 



म १० रामायण 
दैवतातिचिगुत्यानां मातापिन्रोस्तप्रेव च । 
प्वपमश्रावद्वैव पस्यापीऽनुमते गतः ॥ ५०॥ 
मा च णाख्रानुगां वाचं प्रवुन्नात कदाचन । 
सत्सु मा च प्रतिरिद्वेग्यत्याधरीऽनुमति गतः ॥ ९५॥ 
ग्राघ्ाढाकार्तिकीमाघीतिघ्यः पुण्यसंमिताः । 
ग्रव्रदानवतो घात्तु वस्या °नुमते गतः ॥ १०॥ 
धाचमं कृमरं मासं वृ प्राश्नातु निर्घृणः । 
गुं चाप्यवनरानातु यस्यायीथनुमते गतः ॥ ५६॥। 
मालां पिनरं वुद्रमाचावे त्राणं गु । 
ग्रवमन्यतां दृष्टात्मा चम्याया<नुमन गतः ॥ ५४॥। 
मनां न्ाकान् मनां कनेः सदिर्नषरान्च कर्माः । 
प्रवनां निप्रमन्यव वस्या धनुमन ग॑नः ॥ ५१५॥ 
रत् पायं व्रद्रत्यायां यत् पापं कपिः्नावय ) 

नलु प्रायं ममवाप्रानु यस्यायी <नुमन गतः ॥। \६॥ 
विश्रामघ्रानिनां पापं पचचव गुरघानिनां । 
ग॒रोग्रालाकनिवन्य तनु पापं प्रतिप्यनां ॥। ५८॥ 
यनु पटर धावक स्यृषट्ा कृनघ्र लस्क्पे च पत् । 
लन् धायं ममवाप्रातु ब्रस्या्यीरनुमत गतः ॥। ५८॥। 
ददृरिटायक पापं यत् पापं ग्रामघ्रातिनि। 

मिचद्रङि च यल् पापं ततु पापं प्रानिपव्यनां । +; ॥ 



्योध्यान।५' ग) 
ठम तथ शव्रानस्य यत् घाप पररिकिल्वित । 

नन् पापं तमवाप्रोतु पस्यावरीऽनुमत गतः ॥ २८॥ 
प्रमादिनि नरे पापं रचचाप्नुतवादिनि । 
तत् प्राप्राचकृतप्रत्नो ग्रस्याग्रीऽनुमते गतः ॥ २५॥ 

टर्रवमवृतप्रन्नो लमतामनुणाम्तु च । 
कतव्यमतिमिः साधं घस्यायीऽनुमन गतः ॥ २२॥ 
पराम रसतु परए्मामान् स्वमुतामुपत्रीवतु । 
एकाक मिए्टमघ्नातु परस्याघीयनुमत गतः ॥ २६॥ 

एवमाश्रातयामास मतो दःवकर्पितां । 
कराणल्यां णाकमंतप्रा पतिप्रुचविनाकृतां । >8॥ 

ट्वं त णपघान् कृच्छान् णपमानमकल्मपं । 

भातं द्रःवधेतप्रं कोणल्या पनत्रत्रीत् ॥ २५॥ 

ुदरस्वमाव धरमीत्मत्नविमि घामकल्मपं । 
एपघानीटृणान् कुवन् प्रागानुष्ात्सि मे ॥ ०६॥ 
दिष्यरामि मसिः पुत्र धमीत्न चालितः । 
मर् रामा पमीत्मन् दीघमावुरवाप्रङि ॥ २८॥ 
ग्रपि चां सद रमाण पणें लकत्मेन च । 

नी्प्रतित्तेनानुएषं गतेन पितुरज च ॥ २८॥ 
पवपां पुष्यक।तनिं रनषीणिां मदात्मना । 
्रापु्छायुश्च कीर्ति च धर्म चेवोचितं कुले ॥ २१॥ 

97. 



रामायणं 
चतुर्दणु वर्षेषु गतेघरिनिमूदन । 
गामं सोतां लच्सणं च द्रष्टासि पनएागतान् ॥ ३०॥ 
तित्लद्रोए्यां णरीरं ते लि पुत्रक । 
चत्प्रतीनं म्धर्दस्य तत् संस्कर्तृ चमर्दसि ॥ २१॥ 
धर्मणेमाः प्रत्राः पु यथा रत्तमि तत् कुर् । 

स्वर्गतोऽपि यथा राना संतुप्यति तपा कुर् ॥ २२॥। 
पितुर्विधोगनं दःखं रामत्यागकृतं तया । 
उत्सुत्य पर्ववत् पुत्र गुवो कु्धुरं वर् ॥ ३२॥ 
ट्वमाग्रास्यमानस्य भरतस्य मद्धात्मनः । 
णाकमारसमाक्रातं वमुव नुतितं मनः ॥ २६॥। 
कोणल्याघा वित्पितं श्रुचा च करङूणान्तरं । 
माद्धमन्यागमटूयो मर्तो दःखमोद्धितः ॥ २५॥ 
ए ।चनरघं स धतितो धएयां णाकननानमः । 

तत् तदाती<तिकर्णं वितलत्तापाकृन्तन्दियः ॥ ६६॥। 
पितरं भ्रातरं चेव स्मृचा तद्रलचेतनः । 
तस्य त्तात्त्यमानस्य नगामास्तं दिवाकरः ।॥ २८॥ 

ग्रसतो दीर्घमुप्तं च टःख।^ घ्य मुदधर्मुः । 
तस्य मा वर्पणतवच्यत्यवर्तत णर्वरी ।॥ ३८॥। 

१।।न५ ५ वो बलव्रधाना 

दितरातयो मल्िगणाश्र स्वे । 



ग्रो५॥९१ ए ९३ 
नृपालये तं विविष्रुः समेता 

नं मदेन्दरप्रतिमेन र्ना ॥ ३१॥ 
तमार्तमघ्रुपरिपानितर 

णोके निमग्रं पतितं धरण्यां । 
यपाविएरत् पा परिपत् पमताद् 

विपं्ञकल्यं भातं समीक्तय ॥४०॥ 

एत्यापे रमायणे ग्रोध्याकाएट भतणययो नाम 
नवपप्रतितमः सर्गः ॥ 



२१९४ रामाणां 

[र \ ९. 

संप्राप्ता व्यसनं कृच्छं ीनवस्वरोदयः । 
भरतो न ररानातः शणीव सममिप्रतः ॥। १॥ 
पितुश्च मरणाद्रानो रामप्रत्रात्रनन च । 

क्रैकय्या रन्यलुव्याया धरमत्यागेन पौटितः ॥ २॥ 
प्रपण्यंस्तस्य टःवस्य पागास्मेव संप । 

ग्रत्तीणटःवेगश्च णर्म नेवाध्वगच्छत ॥ ३॥ 
पितुपतामकं वृत्तं णाग्रतं स विचित्तयन् । 

ग्रातीत् प्रममंमृषठः प्राण्य विप्रः सुरामिव ॥ ४ ॥ 
उत्क्रामत्या ननन्यादे धममा्निपेवितं । 

ग्रगाधपारे मदति पातितः ण्रोक्रमागरं ॥५॥ 
मत्तिमित्तं मृतो मात्रा ऱमश्रापि विवासितः। 

प्रपाः धापतां नोता माद रतयन्व्यया ॥ ६॥। 
विरीनशचन्द्रमू्ीम्यां घ्रा मरनं एते । 

तथा पित्रा च प्राचा च प्रलयं प्रमिद् मम ॥०॥ 

प्रत्यतसुसंवटः पिना ग्राज्रा च नानितः। 
कथमवंविधं दःखं प्राय नावामि दरःसदे ।॥ ए८॥ 

सो°्दे पितरा सदेवापिं वनं रमेण वा सदे । 

प्रविशामि विना ताभ्यां नाद् नावितुमुत्सरे ॥ † ॥ 



प्रयोध्याकाणरं २६५ 
प्रास्य घदि रामस्य धादौ तौ प्रमलत्तणी । 
संवादे वनस्थस्य तन्मे शन्याद्ररे मवेत् ॥ \०॥ 

्रश्रधनापश्चरे ष वने वन्येन तावतः । 

ग्ररमार्स्य वत्स्यामि तस्याचीपुष्यमावद्न् ॥ १९॥ 
रमेण दि विना नारमिच्छामि चिद्णेघ्रपि । 

त्यं किन्नु मनुष्येषु मातृद्रपितमप्रुवं ॥ \२॥ 
्रा्थरामस्य पृन्दि सदृणं चाङले ^ । 
मम ग्रोकों मुषं वोच््य न स्यान् पितृविोगनः ॥ १३॥। 
रति श्रुचा वचो धर्म्ये मतस्य म।(५* : । 
ग्रमात्या वन्धुवगीग्च दःवादृधराववर्तपन् । १४।। 
तमवाक्णसं भूमिं चरणाप्रेण राघवं । 
विलिवत्मुवाचातं विष्टो भगवानुपिः ॥ ५५॥ 
ग्रापत्स्वमृष्ो धृतिमान यः सम्यक् प्रतिपग्यते । 
कमाएयवए्यकावाणि तमाद्रः पणितं बुधाः ॥ १६॥ 
स वं धरर्बमुपापित्य विधृ सदयत्वं । 
कर्तुमरस्यसंमृष्ठः क्रियाः पितुरनतरं ॥ १५॥ 
पिता ते प्रु्रणोकाती रम प्रत्रनिते वनं । 
चय्यनागच्छति प्राणानिष्टास्त्यक्ता द्वि गतः ॥ १८॥ 

ग्रनाध्र रव धमीत्मा लोकनाधः पिता तव । 
निरियेत कघरं नाम मृतस्तातस्वया विना ॥ १९॥ 



` ४६ राभावप। 
रत्यस्मामिविचर्प 0 ~ 

इत्यस्मामिविचपेव ते्लद्रोएयां स शापतः । 

तस्य निदरणं तात पितुस्तव कनुमद्दै।र ॥ २०॥ 

धर त।न्सय मातुख्र मा च णोके मनः कृाः । 
ग्रवश्यं भाविनो वेऽधा न ते णाच्या मवच्िः।। २१॥ 
संवदररागतज्नानिस्तचविदिर्मद्ठात्ममिः । 
स्मात् संस्तम्मघात्मानं मामू्मरत वालसिणः ॥ २६॥ 
कराक्त्स्य वत्तवान् कालः णक्वते नातिवतित् । 
स्रेन भाव्वमस्मागस्तत्न णोचतमद्मसि ॥ ~ 

मणं दि टःवानिरेता विचेतसः 
नुधा च तन्त्या वित्नतां गताः । 

रमाः पिनुस्वं मद्धिपी्वनिन्ं 
न रानयुत्रारमि नाघतां गतः ॥ २४॥ 

ग्रपश्चि+^ पितदन्व या विधिः 

प्रदर्णितस्तत्र च पः क्रमा दधिनि 

नमात संपाद्य धरवमास्िनों 

विपादमसम्मिन् न ^ पात्मन्ना्मि ॥ २५॥ 

इत्यार्पे रमाघणे ग्रपोध्याकाणएट वणिद्रवाक 
नाम श्रणीतितमः सर्गः ॥ 



ग्रपोध्धान।प. २१७ 
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एवमुक्ता विन मरता धीमतां वरः । 

वशिष्टममिवीच्येदमुवाचार्ततरो वचः ॥ १॥ 
भवत्येवं त्रुवति मे दोर्घतीव मनो मुने । 
त्ताकनाघ स्थित रामे नाघं मपि कीटरणं ।॥ २॥ 

क्रन्ु तत्र नयधं मां प्रतर रात्रा परिता मम। 
करिष्ये तत्र संस्कारं मवद्रः सद्धितां वणः ॥२॥ 

नदान ददु चेन्मे स्फुद्धिप्यति सद्ेमरधा । 
र्णवतु भवतस्तं पितरे नोणत्रीवितं ॥3॥ 
नतो वणिष्ठप्रमुवाः सव ते नुपमच्िणः । 
ग्रानवन् मतं तत्र पत्र एनः कलेवरे ॥५॥ 

र्ध पगत।स्तास्तु चिषो रत्रपरिग्रद्धाः 
मरतं पुरलः कृता पवृदं मृतं नुप ॥ ६॥ 
लर प्रविण्व भरतः सर रानपरिपरहेः । 

ददं पितरे प्रेतं रममातुनिवेणने ॥ ०॥ 
स तं गतासुं पितरं दृषटवोपदतविषं । 
दा रत्निति विक्रय पपात परेथिवातले ॥ ८॥ 
विरक्तकल्यः संतं तु पुनर्लव्धा सुदर्मनाः । 
तीवत्तमिव संप्रच्य पितरं सो °ग्वभाषत ॥ १ ॥ 
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५ १ षट एमाघणं 
तत्न्तिष्र किं शेषे मनोऽ दमुपागतः । 
चदात्तपा मद्कैतच णयुप्रसस्धितप्वरन् ।॥ १०॥ 
मम मातामदृस्तात कुण़लं वानुपृच्छति । 
प्रणम्य णिसा तद्रमुधात्िन्मातुत्तो मम ॥ ११॥ 
प्रतः कुतश्चित् संप्राप्रमदुमातेप्य मां नुप । 
नतं मूर्न्युपाघ्राय प्रीत्या पुर्वमनन्द्यः ॥ १२॥ 

रदानीमन्प्रा्रं किमर्धे नामिमाप्से । 
न तेथपकृतवान् किशिदरे तावत् प्रमीद् मे ॥ १६॥ 

धन्यः म गामो पनान्ना कृता त वमुप्रापिय । 
लन्माश्चापि धन्योऽपी प्रा रममनुनिर्गतः ॥ \8॥ 
ग्रधन्या °द्मपुएयश्च यन्मां प्रति स मन्युमान् । 
ट्ःवन मङ्ताविषरः प्राणान् मत्यत्रवानमि ॥१५॥ 

नृनं च तौ न त्नानातो मृत्युं न एमनन्मगी । 
गरा दि वनमुत्सुत्य नागताविद् टरःखिता ॥ \६॥ 
मातृदोपादप्रिस्त वदि नावदृदधे नुप । 

रचप्रमपि सावत् चममिमापितुमर्कमि ॥ १५॥ 
निवीम्य चीरवमनं गामं लन्मामव च । 

एवं विलप स्तस्य मृतस्य मद्धात्मनः। 
भ्रुवा नृपतिपन्यम्ता रटटरमृणट्ःगिताः ॥ ९६॥ 



ग्रयो।॥५ ` , 
वित्तपतं त्रा नं तु मरतं णोककर्पिनं । 
विष्ठा पतां ग्रष्टा तावालिश्चेदमचतुः ॥ २०॥ 
मा प्रचा भत प्राज्न नेव शोच्या मद्धोपतिः । 
ग्राननर्वममंमृषः कर्तुमस्य मर्दमि ॥ २१॥ 
णचा ननु मन्ना वान्यवाः मद््रस्तघ्रा । 
परातघात्त गतं स्वगमघ्रुपातन राघव ॥ २२॥ 
भरूयत दि नरव्याघ्र पा पमधार्मिकः। 
मारय्युप्नां गतः स्वम राता पएवन कमणा ॥ २१ 

म पनवन्पुवगस्य फ्ौकातराप्मप. राघव । 
कृत्प्न व लपिते पुण्य ततः स्वगातिपातितः । २४॥ 
नस्माच्छाकं रान्य पिनृश्लद्सन्ल्थिः । 

ग्रतिणोकाप्रिना दग्धः पिता त स्वगतश्चनः । 

ए्पत् वां मन्दुनाविष्स्तस्माटत्तिष्ठ मा प्रुचः ॥ २६॥ 
नावं णाच्यस्तव पिता सत्कमातितत्तोकमाक् । 

मृतो नायं सुता परस्य गं रमपुरोगमाः ॥ २०॥ 
धमीत्मानो मक्ात्मानो त्तोके प्रधितपौर्षाः । 
देवोनसः सचवत्तो मदेन्द्रवरृणोपमाः ॥ २८॥ 
एवमुक्तो बणिष्ठन मरतो धर्मकोविदः । 
त्यक्ता शोकमिद् वाक्यमुवाच वदतां वर्: ॥ २१॥। 
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२०० १।११।५4 (1 

तरुवति "श मां तधा तदिति मे मतिः । 
त्रलवांस्त॒ पित्नेरो भृणं मोद्धयतीव मां ॥ २०॥ 
संस्तम्मितो मवदिस्तु गुषमिर्दितवादिमिः । 
त्यक्ता णोकं क^ष्५ामि पितुरस्वीर्धदेद्िकं ॥ २९॥ 
ग्रानयत्त॒ यथोदरं भवदिर्नृपमन्तिणः । 
८८व।२।५ पितुर्मे सर्वममारविस्तरं ॥ २२॥ 

इति नुधतिसुतस्य तस्यतः 
सदर नयमच्निपुरोरिनेस्तेः 

ग्रधिकलएवृदिगामिनां सा 

ए्रतयामेव वमू एरर ॥ २२॥ 

इत्यार्षे ९५८।५ श्रयोध्याकाण्टे मरतविलापो 
नाम टकाणीतितमः सगः ॥ 



९७ 
६१ 
ए >। ग्र्ोध्धा।॥ 

९२६1. 

तस्यां र्यां व्रतीतायां मरतं पृतमागधाः। 
रसुं वोध्यतश्तुषरवुरमपुरस्वराः ।॥ १॥ 
सद्मा चाग्वद्न्यत दृन्दुमपरो मक्ास्वनाः । 

्राध्माप्यत सुघोराश्च ए कवतुभ्याः धृक् ॥ > ॥ 

म न्वघोपः मुमङ्ान् प्रयन्निव नां पुरग । 
वरोधयामाप मतं णाकव्याकुलचतपं ॥ २॥ 

प्रतिपिध्ाघ् मतम्तं च प्रावोधकस्वनं । 

नादं रातति तानुक्रा ततः णुघ्रमत्रवोत् ।॥ ४ ॥\ 

पररय एजुघ्र करका कुर्वत्या लोकगरितं । 
ग्रपणः पातितं मृधि ममार दधमनागर्धः ॥ ५॥ 

कुल्तधमीगता रत्नः पितुर्मे तद्विनाकृता । 

परिधमति रात्र ।१पवी नीरिवाम्मसि ॥ \॥ 

रत्येवं मरं तत्र तचत्तपततं पुनः पुनः । 

षट प्रफर्टः सवी ग्रातीस्ता नुपयोपितः ॥५॥ 
भरतेन ततः सार्धं विषो वेदवित्तमः 1 
प्रविवेण समां एत्तस्तदा २।५९] हितं ॥ ६॥ 

५।तकृैः कुम्मणतर्मणिचिमेर्विमूपितां । 

वुदस्यतिरिवेन्द्रेण सुधमां पङ्तिः सभां ॥ १॥ 



२०९ रामायां 
भद्रासने रनचित्रे स्यध्यीस्तरणसंवते । 
ययविश्य तनः सवीनानाघयत मनिः ॥ १०॥। 
सुमन्तं नेमिनिं चेव सुवर्णे वित्रयं तथा । 
मचिगों ^गनांग्चान्धान प्रधानांश्च नघा दिनान् ॥ ११॥। 
तरनोघः मुमद्धास्लच्र ममुपाव्रान् समततः । 
मायां मरतं ग्रष्र णवुप्रसद्धितं नदा ॥ ५६॥। 
ननो दनलदनताण्रव्द्ः मुमान् समत्रा्रन । 

कातरन्नान्ननीषस्य समां प्रत्यमिधावतः । १६॥। 

नचाघ्र मरनं दृष्ट्रा समायां मयुराङ्तं । 
प्रत्यनन्दन् प्रकरलयो यथा दणरप्रं नघा ।। ५४॥। 

मनुपत्रनगुरमचिनिम्तथा 
मीफकिामनरनमूपिता । 

दणरयमुनणामिता च सना 

मदृणरधेव प्रात मा ममा ॥ १।॥ 

रत्यापं रामायण अ्रवाध्याक्राणट ममाप्रवेणा 

नाम व्रणीनितमः मनः ॥ 



ग्रयोध्याकाणः २०२ 

1. + 11]. 

ममाघृते तन तस्मिन्नदिते च दिवाकरे । 

वणिषस्तमुवाचदं भतं तांश्च मनिः ॥ \ ॥ 

लाः प्रकृतयः मवी नागाश्च प्रधानतः । 
7त्रमांस्कारिकं द्रव्यमादाय ममुपस्पिताः ॥ २॥ 
ठति मरत निद्र मामृन् कात्तात्यवः प्रां । 
पतुः कुर बरघ्ान्यावं संस्कारे मृरिट्ननिणं ॥ २॥ 
त्नाएम्त पितु वरद्वदाद्पारगाः । 
ग्रगरिङारमुपाराय त्रावानिप्रमुवाः म्थिता;॥ ६॥ 
गन्धकाप्रानि चमानि मंस्काराघे पितुम्तव । 
य्पादायागताः व्रप्नाः मप्रतात्नमुपासत ॥ \॥। 
मपिम्तनवमाः कुम्भाः मन्तिता्नापि ते पितुः। 
गराः ममधनावीव गन्यमाल्यं च पुष्कलं । ६॥ 
गन्यतन्तानि गन्याश्च धृपा्चागुमेमवाः । 
सन्तरिना विका चेषं पितुप्त रत्नमूपिता ॥ ४॥ 
गर्त एिविकाधां तं सवेणव नरापिषं। 
ण विकागतमुत्निप्य नपनं वदपर च ॥ ८॥ 
ट्वमु्ते वण्िष्रन मतः प्रत्युवाच तं । 
विद्र वदतां घप्र पितुव्मतं गुरं ॥ \॥ 



रामायणं 
पधान्नापधरि प्रान्न करवाणि तथध।4८: । 

देवतं कमि मान्यश्च गुह्रामि गु्तर्मम ॥ १०॥ 
वाक्येनानेन तस्या मातस्य मद्धात्मनः । ̀  

ग्रात्रगाम धरं दपं वणिष्टो दितरत्तमः ॥ ९५॥ 
ण्रोकवेगमसव्छं तु धारयन् मए़तस्ततः। 
कलवरं मृमिपतः ममत्तात् तट्रेनत ॥ ५५॥ 
न चा४ क्त् स गोकस्य वगं धरापितं तद्रा । 

मर्ावस्याप्ततस्तायवेगमिवोन्पितं ॥ ५३॥ 
नमातिमान् वरेपमानस्तत् तत् म विलपन् मुदः 

ए्तुप्रमाद्नः णापर एिविक्रामानवत्नुपं ॥ \8॥ 
गावकराम्य्र मद्रातमनकृत्य वध्रानतः। 

वाममा च मद्धारण समाच्छाव्र मुमंवुतं ॥ \५॥ 

ग्रवकोवं च मात्यन दिव्यधृपावपरपितं । 
गन्ययुष्यः सुरमिनिः परतिक्रौयं ममततः ।॥ १६॥ 
यवादाल्निघ् णिविक्रां णतरु्रमद्तिम्तदा । 
त्न परतरन् करामि गन्ति रदन्नार्नः पुनः पुनः ॥\०॥ 
तम्मिम्लदा रदिते वा प्ाकाप्यांदिताः । 
उट: णोघ्रतरं द्रप्याः णिविकां प्रतिगृय तां ॥ 1॥ 

पलः पाटे हतं वानलव्यत्रनमव च । 
ग्रानबन् नुपतिप्रपया दतः णाकविद्धताः ॥ \९ ॥ 



म्रयोध्याकाणठं ` २०५ 
दाप्यमानं इतं पूर्वे नावालिप्रमुचर्दिन; । 
ग्रगरिदोरं नएपतः प्रतस्ये तस्य चाग्रतः ॥ २०॥ 
एकटरानि च प्रूणीनि रत्नानां कनकस्य च । 
्चर्धनविसगघे दौनानाघननस्य च ॥ ९९॥ 
सर्वः ् रप्यतरनस्तत्र एनानि विविधानिच। - 
गराधे द्िकिदानार्धे निनाव धराणीपनेः ॥ २९॥ 
ग्रतः प्रववुधरेनं सत्वमस्तूतिमिनपं। 
ग्रमिषट्वता मधुरे सूतमागधवन्दिनः ॥ २६॥ 

नम्मिन् निर प्तः प्रवुन सुमद्धंस्तद् । 
गराननाद्रा-मवत् स्रीणां वरघास्य मा तया ।॥ २॥ 
नतः पीतनः सवः सन्वीवृदरकुमारकः । 
रनु रातणतारं नचिर नगरष्रदिः ॥ २५) 
त्रा मरतणचरुप्रौ णिविकां परिगृ्छ तां । 

ट्ःवणाकसमाविष्री रद्तावनुक्रमतुः ॥ २६॥। 

कौणत्या च सुमिजा च क्कवा च तघापराः । 

ग्रभूसप्ररता नार्घः प्रकाणीसितमूधनाः ॥ २७॥ 
्राणत्यश्च रृदत्यश्च कुरवं रव सरवणः ॥ 
ग्रनुनम्मुः णरारं तद्राज्ञो र तावलाोचना; ॥ २८॥ 
ग्रघास्य णवरतारि विविक्तो मट्रणाद्रले । 
चन्द्नागुरकाप्स्त राज्ष्चक्र्चितां तदा ॥ २१॥ 

1; 30) 



रामायणं 
कात्तीघकमृणानेश्र वात्तकोणीरपदकिः । 
चितां तां विपिवन्चक्र्विपुतामयघ ते त्रनाः ॥ २०॥ 
तस्यां चितापां नुतः एरर तत् मुकछत्ननः। 
ग्राणीणायत् समुत्नि्य णोकत्याकुन्तन्तोचनः ॥ ९१॥। 
तां चितां पुथिवोपान्मारोप्य नीमवासमं । 

गत्पा्चचयं चक्र तत्लव्यापरि दिताः ॥ ३२॥ 

यरा स्प्रानेपु विन्यस्य ब्रीनग्रीन् विधिवतुतान् । 
मच्नानतं मनानिस्त् तपनो °भ्वुलनप्रुवाः ।। २२॥। 

सोना यत्तधात्राणि पविचेममनुस्तगरा । 
्रमत्यानने तस्यां चलायां धरिचिन्निपुः । २8॥। 

र केयात्राणि चपाननानि मुपन्तोट्रावन्तं न्रा । 
ग्राणामद्धितं चव पवित्राणि च मर्व्रणः | ५॥ 
विणस्य च प्नं मेध्यं मव्रसंम्कारमंम्कृतं । 

ग्रताम्नरीकं रालः ममनानु परिचिनतिपुः ।॥ २६॥ 
परागाद्लविकृष्ां च चिलानूमिं ममनतः। 

कृवा विधाननो धनुं मवत्मामन्यवामुत्नन् ॥ ३०॥ 

मपिम्नेलवमामिश्र ममनात् परिषिच्य तां । 
चितां प्रत्वातचाम।> मतः मङ् वन्धुमिः ॥ २८॥ 

परत्रवाल तनो वद्धिः मद्धनव समपितः। 

मा :र्चिप्मानदृददरा्न्िताच्ं कनवरं ॥ ९१॥ 



ग्र्मोध्।(५. ० 

विधिवन् संस्कृतो रान्ना गुरुनिर्वेद्पारगः ! 
नरगाम प्रमं स्थानं चत्वनां पयकर्मणां । २०॥। 

नतः प्रननत्वात्त मद्धासमिद्रा 

द्िियरेताः प्रदद्धन् सप्रूमः । 

रषा च तें प्रत्वन्तितं ˆ चताध्रम् 

ग्रातम्वनं चक्ररनीव नार्यः ॥ ४५॥ 
पराञ्च सव सद्धसा विन्तपुम् 

तथव राज्ञः सुद्: मुता च । 
द्य नाच स्न भुमिपत किमर्घे 

ग्रासि चरमस्मान् विवान् विद्धा ।\ ६ ।। 

रत्यां रामाया ग्रयाध्याकाष्ट दणरयसंस्कारा 

नाम ज्यणीतितमः सगः ॥ 

36. 



३०८ तमाघणं 

[..५१.५1\. 

ग्रवकीर्य तु माल्येन चितां तामपसव्यलः । 
सगणा भरतश्चक्रं विपपीत रव पवनमु ॥ ५॥ 
विक्ल्न्निव टःवेन विग्रमत्निव चातुरः । 
प्रमे स पितुः परादौ नित्य धरणातल ॥>॥ 
नमातत्रपं त्रितं विद्धलतमचेतमं । 
उल्यायामाम वलात् प्गुका मुक्नननः ॥ २॥) 
रव्य म पितुरपि ९ 4ानपु पावकं । 
रगु वाद्र चुक्राण्र टरःवनाव्रममादं च ॥ ४॥। 

्दापिादधतकाणठय्र मवाच्यमाननिःश्रमन् । 

ग्रकटःवपरोतात्मा मदन्नाव रव म्रवन्न् ॥ \॥ 

विललापानिकरणां मानः पररिविद्धनः । 

म्मन् मां परदिग्ाम्ं माऽपि गमा वनं गनः ॥ \॥ 

रम्या गनिनाघरायाः पुतः प्रत्रात्रिनम्त्रवा । 
नामिमां लात करण्यां किमर््े नामिमापमे ॥ ॥ 
टरवरमाग्निटृःव्रानी विनपत्घ् राषवः। 

मम धरपान गक्रस्य क्र्च्युन रव धरत्रः।॥?॥ 
पितुः पतततं तं पुष्पाः प्ररिचिकाः । 
पुएयनयाच्युनं स्वगीव्ययातिमृपयो ब्रा ॥ † ॥ 



स्योध्य [न(च 

णतुप्रश्चापि भरतं पतितं समवच््य तं । 

विसंन्नकल्या नृपतिं गोचन् पितरमातुरः ॥ १०॥। 

उन्मत्त रव वि्रच्य वित्तत्तापर निपत्य सः। 
गुणसंकीर्तनं कुर्वन् पितु पिनृवत्मन्तः ॥ १५॥। 
मुकृमारे च वान्तं च सतनं लान्िनं चया । 
च तात भरतं त्यक्ता विन्त गमिच्यरिः ॥ १५॥ 
भोत्यामण्रानेश्च वामोमिश्च पृ्ग्विपिः। 
मंवरधयमि नः मवीांस्तत्नः कारन करिष्यति ॥। १९॥। 
विं तु द्रःवातिनप्रानां दवं नो न पीरमने । 
पित्रा गुणवनानन विवुत्रतनां मद्ख्रघा । \8॥। 
चयि रात्नन् गन स्वग रमे चाप्ावमाम्थिने 
न ताविनुं व्यवम्यामि प्रवि्रामि दताणनं ॥ ५५ ॥ 
स्ननां पित्रा तपरा धात्रा प्रन्यामिव पृरामिमां । 
ग्रचाध्यां न प्रवन्यामि प्रविणामि रेनाणनं ॥ १६॥। 

ट्वमादि लतः युता ग्राचावित्तपितं तदा । 
सर्वः प्ररितिनो मघो मणं दःवतत भवत् ॥ १०॥ 
नलः णाकपस्प्रानौ णचुघ्रमरता तदा । 

उभौ विलघ्य कां श्यानमवान्वगच्छ्तां ॥ १८॥। 

ती ध्यानमाधितौ दृष्टा पितुरिष्रः पुरोख्ितिः । 
वणिष्टा भरतं वाक्यमुत्याच्द्मुवाच ठे ॥ ११॥। 

न् 



रामायणं 
दन्दैरेव नगत् सर्वममितप्रमिदे सदा । 
प्रवणं भाविनं भावं न चं शोचितुमरति ॥ २०॥ 
नालस्य मृत्युरनिघतो ध्रुवं तन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिदधर्थेथे न वं णाचितुमर्सि ॥ २९॥ 
ए नन्लश्चापि णचचुप्रं पतितं धरणालन । 
२२।८०९2।८।'; मर्त्रनूतमवामवं ॥। ५५ ॥। 
उत्थितौ तौ नरव्याघ्रावघ्रुक्तिन्नी न रन्तुः । 
वर्पनावरिक्कित्नी घ्र उन्द्रधनाविव ॥ २३॥। 
ग्रधि प्रगिमार्नत्तौ वाप्या्तेलगी तु नौ । 
ग्रः न्यस्यरवामामुः पितुः प्रति तनक्रियां ।। >: ॥ 

टल्यपिं रामाया ग्रयाध्याकराएट दणरयमंकान्ननं 
नाम चनणातिनमः मगः ॥ 



अ्योध्याकारं २१९ 

1.१६. 

तरसक्रियां पितुधीमिन् कर्त ममुपचक्रमे । ५ ॥। 
पुएवां प्रवन्ना धरूणीं मकर्पिगणमेवितां । 
उदकं स पितुदातुं सर्ति णर चौ ॥ २॥ 
ग्रत्रगाद्य ततः दुय णन्रं ममुदत्ननः । 

ददा पितदमुदिण्य मतः सन्तिन्ान्ननिं ॥ २॥ 

ददतः मनिन्तं तस्य भरतस्य मदर; । 
मान्निध्यं सरितः व्याः णरम्वा  प्रनुस्तदा ॥९॥ 
विप्राणा च णतद्रश्च ग्धा च चमुना तचरा । 

सरस्वता चन्द्रभागा तघान्याः सगि काः ॥५॥। 

नामां नदानां पुण्यानां सन्िलन दिवं गतं । 

पितर तर्पयामास नतः ममुद्त्ननः ॥ ६॥ 
स च पीरत्रनः सर्वः सामात्यः सयुरोदधितः । 

तर्प्रामास रात्ानं मलिनेन विधानतः ॥ ०॥ 
नतः कृचादकं सवं पीरनानपदा नना; 1 
पृघगाश्रालवामामुमरतं णोकत्तात्वसं ॥ ८॥ 
ग्राश्रास्ममानस्तेश्चापि भरतः प्रचयौ ततः । 
तिरेव सदधितोऽयोध्यां सीदमानो मुदधरमुडधः ॥ ९॥ 

एवं मंकान्सनं कृचा भरतः प्रधिवीपतेः । 



रामायणं 
द्ररादेव च तां दृष्टा दानातुर्ननावृतां । 
पुरामयोध्यां मतः प्रान् वेचननन्न< त् ॥ १०॥ 

गते स्वर्गं नरपतौ रमे च वनमाप्िते । 
भातोयं मे निरानन्दा एमणानमदृणो धुरा ॥ \१५॥ 
प्रमद् दतवीरिव विना चन्द्रेण णवर । 
विदधाना नरदवेन पुरां न विहात्रन ॥ १८ ॥ 
नष्श ०७।मद् दरद प्रवेष वा दनविपं । 
दव प्रायमाणिष्ये पितुर्दर्णनकाद्धया ॥ ५६॥ 
क्रमे पित्रा विधानस्य न्ावितेन मुलन वा। 
र्च्छामि ताविनुं नाद्मनुयास्यामि मृमिपं ॥ १६॥ 

अरघ श्ना मद्धामात्यो धर्मान्न उनि प्रुनः। 
प्रिवयमानं म मरनं वाक्वमन्रवालु ।। ५" ॥। 

प्राचां मुच्छतश्च॑व माघं त मरत शुनं । 
ग्रभरुनस्यव त नदमनुद्रयं नुधात्मत्र ॥ ५; ॥ 
एराकं भान नात्र्धे निवन्धात् क्तृमरमि । 
मवस्वनननान्न जपि न द्धि गोचनि धरणिरिनाः ॥ १०॥। 
प्राचतोा दनश्चव ब्रदि नाम मृनः धनः । 
संत्रीवत् स्वतनः कथ्चिदृनुणाचम सर्वणः ॥ १८॥। 
गरदा वश्यं पातव्यं सवदेद्धिनिरिगतः। 
मृल्युकात्त तदा शोक नास्ति मामश्यमणएवपि ॥ ९१॥ 



९४ नि ~€ ग्र्ोध्यादाणरं 
छापर वं ए दस्नानिरयोप्ां प्रविण प्रभो । 

स्वनं णोकमंतप्ं तमाग्रासय मा प्रुचः ॥ २०॥ 

नताऽनन्तमेव वं स्वगतस्य मकापतः। 

्रादरकर्मविधानानि विधिवत् करतुमरमि ॥ २,॥ 
ने काम नाघः सर्वेषामस्माकं स्वतानस्य च। 

णाचितं नार्म्यलस्वंप्रतानां नाचरतां गतः ॥ २२॥ 

्रवमुनाः म विप्रा प्रमपालन धामिकः । 
प्रविवेण निानन्दामम्राध्यां मपत्रानुगः । २६॥ 

विग्रन्यचव्यन्रां वि्रम्नविपणापां । 

एवा तुरप्रनाकापां दोनस्वनविनादितां ॥ >४॥ 
तनो विवरण स्वननन मंत्रतः 

चितुरनिवणं भाता ०तिटरःवितः। 
विद्धानमिन्दर््रातिमन परत्ना 

गतात्मवाक्रारमिवातिनिष्प्रमं ॥ २५ ॥। 

्रविण्व तस्मि पितुनितव्रणने 
तागानि मंस्तोवं ९४।९६५तु१; । 

ततः स सुघ्रा तमव चितवन 

परितरविनाणं मरतः प्रतापवान् ॥ २४॥ 

तर्थि रामा ्रयोध्ाकाट उकदानं नाम 

व्नाश्ोतितमः सर्गः ॥ 



२१४ रामायणं 

1. ५ ‰\}. 

समतीति दणाद तु कृतशौचौ न॒पात्मनः। 
चक्र ट्रादणिकं प्रादे जयोदणिकमेव च । १ ॥ 

ददौ चोद्रिण्य पितरे च्छ पन्यां धनं तदा । 

मर्ाराणि च वस्राणि गाश्च वाङनमव च ॥ २॥ 

यानानि दासोरामांञ् त्रण्मानि वमुमति च । 
मृघागानि च मु्यानि ₹ ण्य म्माधद दिके ।॥ २॥ 
जवादण्राद°नात तु कृत चानन विधी । 
ममता मच्रिणः मव मतं वाकरामत्रुवन् ।\४॥। 

गतः स नृपतिः स्वगं मतामावा गुरुख नः । 
्रतरात्य द्वितं पुत्रं रामं नन्सामव च ॥\॥ 
चम मव ना शत्रा प्रमना नुवरात्मत् । 
्रात्राति नाप्रटे यावद गा्मात्रकरं ॥। ६॥ 
ग्रामिपचनिके द्रव्यमिदमाद्राप मर्वणः। 

7त्रानममिपनुं, त्रामिच्छनि नुपमन््िणः ॥ ५॥ 

ददे तत्य गुदा चमन्ववायक्रमागतं । 

ग्रमिपचय चामर ` प्राद्ध चास्मान् नराधिप ॥ ?॥ 

इत्युक्तो भता द्रव्यमामिपचनिकं तदा । 
मङ्न्तावं ममान्म्य गज्नस्तान् मनि <त्रवान् ॥ १॥ 



ग्र्ोध्याकाणःं २११ 

र्षएधानुः मदा रात्यमामनाफचिनं कुने । 
भवनो वन्मर्ति नवं मामाकृला रव ॥ 4०॥ 
राता म गुणवान् तष्टो रत्ना मवितुमर्दति । 
7तपर्मविदां ग्र्ठा पामा रनीवसाचनः ।। +\ ॥ 
नान्यो निवार्या वुप्मामिः म नो रात्रा भविप्यति । 
न यदे निवल्स्यामि नव वपीणि पत्र च ॥ ५५॥ 
यृत्यतामाप्र मर्ता मनाग्य चनुरङ्धिगा । 

ग्रानविप्राम्बत घरपर प्रातारं राघवं वनानु ।॥ ५३॥। 
ग्रामिवचनिके द्रव्यं मर्वमेनदरणपतः। 

पम्कृत्य गमिष्यामि मव्द्रिः मद्िता वनं ॥ \४॥ 

नचैव च नाव्याप्रममिपिच् पुपस्कृलं । 
ग्रानवि््ाम्यद तराम द्व्यवार्मिवाधघ्ररे ॥ ५१ ॥। 

न मक्रामां करिप्नामि त्रननौं रात्वमर्भिनीं । 

चन वल्स्याम्यद टूर मामो आता भविप्यति ॥ १६॥ 

क्रियां णिल्पिमिः पन्धाः ममो म विपमाघ्रनि । 

दए तेग धवित्ताग्च कृणला प्रातु मथग्रतः ॥ १०॥ 

रत्येवं भालं धर्म्ये मापमागं वचस्तदा । 

11 सर्वे ते नुष्मल्रिणः।॥ १८॥ 

एवं ते मापमाणस्य पदा ए पातित । 

गरस्तं भ्रात्रे चिपं रातं व्ये्ण््् राचव ।॥। १॥' 
॥ {}. 



२९६ रामाघणं 
ग्रनुत्तमं ते वचनं नुपात्मन 

प्रनल्यतः संश्रवणे निशम्य तु । 
पररर्षनाः संप्रति वाष्यविन्द्वः 

पतति रानात्मन नेचसंमवाः ॥। २०॥। 
गक्तार्थे वचनमिद् निणम्य दष्टा 

ति «मात्या: सपरिपिदाथब्रुवंस्तदा तं । 
धन्यानं नरवर भक्तिमत्ननस्य 

त्यादिष्टस्तव वचनाच्च णिन्त्िवर्गः ।। २५।। 

रत्यर्पे रामाया श्रघोध्याकाणएट भरतमक्निनीम 
परणातितमः मर्गः ॥ 



ग्र्ोध्याकाणःं ६१० 

>+ 1]. 

रघ मृमिप्रणज्ञाः सूञरकर्मविणारदाः } 
स्वकर्मनिरनाः पौराः नका घन्रकास्घा ।॥ \॥ 
करमीत्िकाः स्यपतवः पया मा्गकोविदाः। 
नघा वधकिनश्चव मागि वृलरोपकाः ॥ ९॥ 
क्यका7ाः समाकारा वंणकर्मकृतस्तघा । 
समधी च विणिष्यने मवतः संप्रतस्थिरे ॥२॥ 

विपमागि तमीकूर्वन् कदं पयि द्रुमान् । 

मनापनिर्थयावयर मरतम्य प्म : ॥8॥ 

म नु ठ्यत् समुत्क्रोणन् त्रनीघो व) मद्धन् । 

ग्रणानत मद्धविगः ८ वणाव तरलाणघः ॥ \।। 

नने स्वं स्वमयिष्टाय कमं कर्मविणारदाः | 

कराीव्रदधमिर्वृ्ताः " रितथक्नुभनाः ॥ ६0 
सनानिवणान् विविध्राननुमार्गे विधानतः । 

कुर्वतः णोधयतग पन्ानं गसन घने ॥ ०॥ 
चिच्छिटः शत्तसंकाणान् वाचिदुलान् परखषेः। 

ग्रवत्तेपु च देषु क पंन।९।५५५ ॥ ८॥ 

लतावितानगुल्मांश्च णलाकाकाणयवतान् । 
कचित् कुररि रचेश्चेव प्रचिच्छिःटः । १॥ 



रामाणां 
ग्रप्रर् वारेणस्तम्वान् बलिनां चन्तवत्तरान् । 

विदलति स्म कुद्रा: स्यन्तानि च समततः ॥ ५०॥ 
नघा काटरकटगीश्च पच्क्र कटकान् । 
ग्रा प्रयामामुः क्रयांश्रेव 7१५ र ।। १५ ॥ 
निप्रदेणास्तथा चान्ये समांश्चक्र् ः ममत: । 
मक्रमांशचाघ्यकृ्वस्न नीघनि च मद्ध्णः ॥। ५ ॥ 
नद्रानीरनदरच्छरावान् प्रकवलः ममांम्नघा । 
ग्रनुमार्गे वयुः पर्वे वनका भरलात्रया । ५२॥। 

वरवन्युवन्धनीवांश्च नोम्यान् मंचुननुमुम्नवा । 
नन्नाणयांम्तथ्रा चक्रनं चिता वद्रदक्रान् ॥ ५8॥। 
मागरप्रनिमान् माननं मुनोघीनु विमन्नाटकान् । 

चक्रेषु दरणपु पणः पञ्चनारानु ॥ ५ ॥। 
ग्दपानान् वरविधान् वदिक्रायािवारिनान् | 

म् म॒धाकद्रमतनः प्रपुध्पिनमद्रद्धः ।। ५; ॥) 
मनद्धद्रदरिननणः वनाक्रानिरनकरनः। 

चन्दनन च मामन नानाकृमुमनृपिनः ॥ ५ :॥ 
वरद्णामन मनावाः पन्या म्वगप्रोपमः। 
ग्राज्नाय च चाह्ञप्रं म्य्ापिताधिकृताः पथि ॥ ५८।। 

मागोवद्रदणपु वटरम्वाटरफनपु च । 

निवण्ां या मिना मलस्य मद्ान्मनः ॥। ५? ॥ 
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मू्स्तं णोधवामामर्भपामि्राप्मेपयन् । 
नन्नजेपु प्रणस्तप् मुद्रेत चेव तद्धिद्ः ॥ : 
निवणं स्यावधानारुर्मतस्य मद्धात्मन; । 

म देणा नापलाश्चासात् पुरुषः परिवारितः ॥ २९॥ 
म्रच्रन््रकालयपारिवाप्रतालापरिणामितः। 

ध्रामादयानसंयुत्तःः मीधप्राकररपेवुलः ॥ २२॥ 
परताकराग्नामितः श्रीमान् मुनिर्मिनमदापरघः। 

गद्धम्तन्वदिरिवि वं मविददुविनार्नकः ॥ ५२॥ 

मम॒च्छितयतक्रिय् णक्रमन्रोपन्वनः। 
ताङ्कवां नु समामाव्य विावधद्रमकाननां ॥ २९ ॥। 

मचन्द्रता्रागणमण्टिनो प्रग्रा 

नधागम वानमना क्तत । 

नन्नजरमागंः म तथा त्कानत 
क्रमा धन्याः ५ननिन्विनिर्मिनः ॥ :५॥ 

द्वा शामाया श्रमाध्याकाणएट मागसंस्कारा नाम 

सप्राणानिनमः समः ॥ 
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तामार्मन्ननः घृणी मत्र्यं समां । 
ददर्ण वुद्रिसंपत्नो वणिषएठः चरष्ठमागपिः ॥ ९॥ 
ग्रासनानि पश्व्यण ।चीणा नुपतां तत: । 
त्रमौ त्रप घनापावे ग्योततां त्यातिपामिव ॥ ५॥ 
नतश्च रात्रप्रकृती समग्राः व्रत्य प्र्मविन् । 
रदं पुराद्धिनो वाक्वं मरतं प्रत्यमापल ॥३॥। 
नान रात्रा दृणरघ ः स्वर्गनो धर्ममाचान् । 
धनधान्यवतों स्फातां प्रदाय पृथवो नव ।॥२॥। 
रामम्लवा मत्यधूतिः मनां धर्ममनुम्मरन् 1 
नात्रद्धान् पितुराद् णं ल्म णातांप्रमानिव ॥ \ ॥। 

पित्रा धराचा चन दनं रत्वं निङ्तक्राद्रकं । 

नदद मुदिलामात्यमनिकमवाप्रङि ॥ ६॥ 
र्टरा्या्र प्रताच्याश्र दरत्निणात्याश्च कलाः । 

दराटप्रातश्र सामुद्रा 7लान्युपद्यन्तु त ॥ ०॥ 
तच्छ्रत्रा भरतो वाकं णाकरनानिरिप्रुनः। 
तरगाम मनमा रामं धर्मत्नो धर्मकादया । ८॥ 

म वाप्यकनया वाचा कनलद्मस्वत गुवा । 
नित्रगाद् सभामध्न तगरे च पुरोद्ितं । {॥ 
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चरितित्रदाचर्यप्य विव्राम्नातस्य धीमतः । 
धमं प्रवमा. को रत्य मदथो र्नेत् ॥ ९०॥ 
क्रं दृणप्रान्त्ातो भवेटरात्यापद्ारकः। 

एत्य चाद च रामस्य प्रमे वनमिन्धारति ॥ १५॥ 
त्वेषः प्रेष धमीत्मा दिनी. टृपोपमः। 
नव्युमर्ति कराकत्स्यो त्यं णयो यथया । ५५॥ 
गरनार्वनुष्रमस्वर््ये कवं पायमदूं दि ! 
उन्वाक्रृणां कुन्ते त्रातो वेयं कुलपांसनः ॥ १६॥। 

यन्म मारा कृतं पापं नाद तदमिरोचे । 

रद्म्य्रा<द् वनम्यरं ते नमस्यामि कृतात्रनिः ॥ १९॥। 

एममवानुगच्छामि म राता दियदां कः । 

जयागामपि लोकानां राघवा रत्यमर्दति ॥ १५॥ 

मदि चार्व न क्रोमि विनिवनपितं वनात् । 
ग्रत तत्रव वत्स्यामि पप्रासौ नन्मस्तघा ॥ ९६॥। 
ग्रमोध्या्ामदे वरस्तु नोत्सदे प्राते विना । 

सर्वगर्रगुणं रामं लप्र कमत्तलोचनं । १०॥ 
पितरा मुत्ता नुपध्ीदिं यानं तस्य धीमतः । 
नामियत्तं मवा णका सावित्री वुपन्तेरिव ॥ १८॥ 
पितर्नुपरत तम्मिह५ थ मद्धात्मनि । 
ए्ररणं च गतिश्नव ल्येष्रा भ्राता पितत म ॥ ११॥। 

11. +1 
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नं निवर्तपित्ं ब्ुदिर्वनवासात् कृता मया । 
न कनचिदियं णका प्रत्यन्तं वो त्रवीम्यद्रं ।। २०॥ 

नद्ाकवे धर्मसंगुततं प्रवा सर्वे समासदः 
रेणान्मन् य्१ २ गामे निङ्ितिचेतसः ॥ २८९॥ 

ततः समायां सचिवाः पतााध्याया विचुक्रष्रुः । 
साधु माधिति संदष्टाः णंसतो भरतं गुणः ॥ ८॥ 
वणिषएस्वत्रवीदरष्रा भरतं वाप्यद्रद 

र प्रणिपदो मधं फोया स्वमा ॥ २॥ 
ग्रणाटूमदृणं वृत्तमनाश्र्वमिदं तपि । 
पिा दणचेनद् धमन्नन मदात्मना ॥ 8 
ग्रनित्रानारमि प्रू रत्ना दरनववाधिना । 
यस्तं वनगतं रामं निव्नयितमिच्छमि ॥ २५।। 
ग्रमित्रानामि रामस्य दृ गृणवलो गुणान् । 

धन्याः स्म म च धमीत्मा धन्या चम्यामि वान्धवः ॥ :८४॥ 
ष्टण कि मक्ात्मानो यत्र स्युः प्रियवान्धवाः । 
दरेण किमिव तच स्यादृन्मं वानकल्मपर । ८॥ 

तरया छयत्यन गुणः कृतात्मना गनो दिवं मृमिति: प्रतिषितः । 

मभा समग्रा परितुष्यते चिवं बदट्रग्नतो रामनिवर्मने कामि ॥। 2८।। 
रत्यार्पे रामाया ग्रयाध्राकाटे भतप्रणंमा नाम 

ग्र्राणीतितमः मर्गः ॥ 
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सवरीपाघान् प्रयाय के विनिवतयितु गुरं । 

समलमावमिघ्राणामेप प्रतिप्राणामि वः ॥ १॥ 
एवमुक्ता म प्रमीत्मा मरतो भ्रातृवत्सलः । 
समापस्यं तदा म॒तं मृ एवात्रवोटचः ॥ २॥। 

लृमुत्याय गच्छ चं सुमन्र मम शासनात् । 
ाचामात्नापव निघ्रं रत्तं चव समानघ ॥ ३॥। 

ट्रवमुनाः मुमन््रस्त् भतन मद्धात्मना । 

प्रद्र: मदिणाघ यथा सेदिष्रमव तत् ॥8॥\ 

नाः प्रदप्राः प्रकृतया वत्ताध्यनप्रचादिताः । 

म्रुचा घाजां ममात्नप्रां काकुत्स्यविनिवतने ॥ ५॥ 
नलो बोधादुनाः सवा भन् स्वान् स्वान् गृ गृह । 

गा गममन््ञव्रल्ररवन् गमनं प्रति ॥। ६॥ 

न स्यगारयः णोरं स्यन्दनश्र मनाद्धर 

सद प्ायबन्ताध्यन्ना वत्तं म्ममतचद५न् ॥। ७॥। 

सत्तं त तदन्तं क्ञाचा मरतो गुरुसंनिधौ । 

तं म व्रायस्वति सुमन्तं पार्चतोा०त्रवीत् ॥ ८॥ 

तनः ^ मनलस्नामान्नां ्रुत्रा णाघ्रपराक्रमः। 

घं गद्ताचा प्रवसौ ब्रज्तं पमवातिनिः ॥ १॥ 
1. 



३२९ रमाघणां 
स षव: सत्यधृतिः प्रता५।^. 

रलस्य मुष्यं च पुष्छन्न० च । 

गुर मद्धरणएयगतं प्रणस्विनं 
प्रतादपिप्यन् मातोधत्रवीत् तदा ॥ १०॥ 

तण समुत्थाय मुमत्र गच्छ 
पागं समास्याय म बलानां । 

प्रानतुमिच्छामि गु वनस्य 
प्रमा शमं नगता द्विताय ॥ १५॥। 

म मृनयुत्रो मानन मम्यगु 

्रात्नापितः मंपरिकामः। 
ए्रणाम सवीन् प्रकृनिप्रधानान् 

वलस्य मुव््ाच्र मुदल्ननाय ॥ \: ॥ 

कान ममुत्यराच नतः कुनाना 
7तन्पवण्या नगप्रधानाः। 

ग्रपात्न्ु्रवान् ममनान् 

मत्ताश्र नागान् वसन्नान् दयाग्र ॥५६॥ 

इत्या रामाया ग्रयाध्राकाएटे > नाप्रम्धायनं 

नाम टकोननवनिनमः मर्गः ॥ 



ग्रयोध्याकाएं । 

‰(. 

ततः श्रतिेयुनमास्थाप स्यन्द्नोत्तमं । 
्र्वौ मरतः श्रामान रामदूणनतषदा ॥ १ ॥ 
ग्रप्रतः प्रववुस्लम् मव मन्िपु7ागमाः ! 
ग्रधिरकछ स्र्युनान् 7खान् पर्यघापमान् ।॥ ५॥ 
दरण नागमद््राणि कल्यानि वघाविधि । 
ग्रन्ववुन्पितं बालमिन्वाकृकुनलमन्द्नं ॥ ६॥ 
प्रर पय्रसङ्मराणि धन्विनां साुधानि व । 

ग्रन्ववृ्नं पानं रत्यु मद्वन्तं ।॥ ४॥ 
प्रतं चाश्रमद्त्राण समात्रऽस्तु राषवं। 

ग्रन्वनु्बानं चानं रत्यु बणम्विनं ॥\ ५॥ 
कवयी च मुमित्रा च कौणल्या च व्रण्म्विना । 

रामानयनमंदघ्रा वनुवीनः प्रमास्व : ॥ ६॥ 
रयम चार्वसंघाता रामं द्रष्ट एलव्नपा । 

नवष्राः काः मर्वे कुर्वतो दृषटमानसाः ॥ ५॥\ 
मघए्वामं मद्धाव्राद स्थिसचं दृऽत्रतं । 

रल्यामस्तं कदा रामं नगत: ».।१शनं । ॥ ८॥। 

दृष्ट ट्व स नः णोकरं नाणणिप्ति रघवः । 

नमः वृत्छप्य सलोकस्य समुग्त्निव भास्कर् : ॥ ?॥ 



रामाणं 
रत्येवं कथन्त" रामं द्र तलत्त्सां । 

परः घतरतश्चान्यो> प्वर्नरगणास्तदा ॥ १०॥ 
पराच नि्फवुः सर्वे ̂ मवाधन नगमाः। 
रामदर्णनसंकष्राः सवाः "दण प्रा ॥ ११॥ 
मीकराराग्च य कचित् कम्मक्रगाश्च णोमनाः । 
च्रकम॑करतश्चंव तयवास््पत्रीविनः ॥ ५५॥। 

मावृरिकास्नेत्तिरिकाष्रेटका मेदृकाश्च बर । 
लकाराः स॒धाक्राराम्तया गन्यापनत्राविनः ॥ ५६ ॥। 

स्वाकार पर्या 1९1५ कनकथाप्रकाः | 

धतगच्शदका वेव्याः फौण्टिका धरूपिकाम्नय्ा ॥ ५? ॥ 
पत्रकाम्नन्रवायाश्च य च २ ङ" भाविनः । 

गे चानिष्रवकाः कचित् मुतमागधवन्दिनिः ॥ \५॥। 

वष्र वधार गान्धिकाः धानिकरास्तप्रा । 

परावागिकाः मृ्रकाराम्तय्रा णिल्यापत्राविनः ॥ ५६॥ 
द्विएयकाराः प्रव्यानाम्तय्ा वृद्युपत्राविनः। 
परा्रालिकाः णीकर्काम्त्रा मल्म्यायतराविनः ॥ १८॥ 
मूनलवायाः काम्यकराराश्रित्रकराश्र णामनाः। 

धान्य वक्राधकाश्चेव धाथ वक्राविणास्नचा ॥ १८॥ 

फल्तोपत्रीविनः मवे सवर पुष्यापत्रीविनः। 
नकारा: स्यतयस्तक्ताणः कारेवनिकाः ।॥ १९ ॥ 



ग्रयोध्याकारं त 

निं घ्रा सर्वे इषटकाकारकास्तथा । 

द्धिमोदककाराश्च माताकाराश्च णामनाः ॥ २०॥ 
यादि काविक्रधि्ेस्तया मांसापनीविनः। 

पटििकावापकाश्रव तथा चृणीपत्रीविनः । २५ ॥ 
कामिका धनुष्कर सृजविक्रपिगस्तप्रा । 
ए्रखकर्मकृतश्चव काएटकाराप्लत्रव च ॥ २० ॥ 
ताम्वृनिक्राक्तप्रा रद्रा चे च चित्रं मन्नति वं। 
प्रव्यानाच्र्मकाराश्र नोाद्काास्तथ्व च ॥ २३॥ 
प्रलाकाणन्यकतीरौो विपघाताश्च णामनाः। 
मृनग्ररृविधिन्नाग्र वात्तानां च चिकित्सकाः ॥ २४॥ 

ग्रकृटकृत्व ताम्र्वृदर स्तयव च । 
स्वास्नका7ाः कणकारास्तघ्या भनोपमाधक्राः ॥ २५॥ 

मृष्काराः छ नँकाराध्नथ्ा पाटविकाश्चपे। 
वाटकाास्तव्रा मुष्यस्त्रा वराणित्रकाश्च प ॥ २६॥ 
काचकाःशट्यण्तशारा वप्रकणोधकाः । 

वाटमंस्यापकाग्चेव तथा ताम्रोपत्तीविनः ॥ २८ ॥ 
प्रोमकत्तराश्चव प्रामघापमङ्त्तराः। 

? “प॑र तद खोमिूतवतंसिकास्तघा ।। २८॥ 

स्रानिगमं मवे नगरं तंकुलीकृतं । 
ग्रातुरं वुद्र्रालं च वर्रिवा पुर ननं ॥ २१॥ 



४, रष रामाघणं 
समाक्िता वद्विदो ब्राकाणाः श्रुतसंमताः । 
गोचेर्मतं वातमनु्ममुः सदसः ॥ २०॥ 

सुवेणाः प्रुदरवमनाः मत्ता मृष्रानुनेधनाः । 
सर्वे त विर्विः०॥०५।८ मतमन्ववुः ॥ २१॥ 
दष्टा प्रमुदिता तना सान्वयरान् ककमामुतं । 

पराख्दृद्रेन मागा वुद्धस्यतिनयेन च ॥ २२॥ 

कृणनः मेमतः णनणः पराप्ता ! 
ग्रमात्वर्मन्यमल्यश्च नगमश्च ममाकृन्ना ।॥ ९२॥। 

वणिद्रन पूगेन तव्रान्यदिनमत्तमः। 

ग्रनिष्रन मा तरा मना गदामामान् व नदं ।। २8४॥ 

निराच्य न स्थितां मनां गदां चवं वरद्रकां | 

भरतः मचिवान् सवानव्रवाद्राकाकाविदः ।। ४।॥ 

निवणवन मे तनाममि्राया मवण: । 

विघ्राताः मंनगिप्ामा गद़ामतां मदनं । ४५॥। 

गम्यां न् नावदििच्छामि म्वगनम्मर मद्धाघनः। 

ठरे {मनाम 7त् ननान्ननिं ॥ ३०॥ 

तम्येवं त्रुवता ° मात्याम्तयत्युक्ता ममाद्धिताः । 

न्यवणवन च्छन्देन स्वन स्तन पृथक पृदक ॥ ६८॥। 

निवणव गङ्गामनु नां मद्धाचम्ं 
गरधाविधानं परगिवद्धणामितां । 



प्रयो नाप २२१ 

उवास वातं मरता मद्धामनाः 

प्"चन्तंस्तस्थ निवर्तने तदा १ २९॥। 

इत्यार्षे रामा अ्रयोध्याकाणटे भरतानुयानं नाम 
नवतितमः सर्गः ।) 



२२० रामायणं 

\(.]. 

तता निविष्टं घनिनों गद्धामासाग्य तां नद । 

निषाद्रानो दृष्ैव क्नातीन् स्वानिदमव्रवीत् ॥ १॥ 
रवं सेना मुमद्ता समततात् परिदरण्यते । 
ग्रतमस्या न धण्यामि विस्तृनायाः समन्ततः ।। २॥ 
रन्वाकृगामियं सना संया नात कदन । 

ट्प संदृण्यत वरात् कांविदारधतो एय ॥३॥ 

प्राप्यति दस्लिनः कि मृगयां नु चर्यति । 

ठ्निष्यनि न कल्वस्मान् मन्यं कानदमानुषं ॥। ?॥ 
ग्र दरणविं शमं पिच प्रव्रानिनं वन । 

९८।.।५। र्त्नानन भला द्ननुमुल्रनः ॥ ५ ॥ 
ममी गरत्यलन्मीिं मुच्रि्रातृमीददं । 
लन विच्यावायिनुं मवघ्राम्मि विणङ्ितिः ॥ *॥ 
मम दरणयो रामो ननी तरन्युः मवा गृहतः । 
ग्रे तस्य द्ितावाव गदामन्वाथिना नं ।॥ :॥ 

मच्रवामाम म नना मन्तः मङ् मच्रिभिः। 

मन््रपिवात्रवान् पय्चान् मवाननुचराम्नदा ।॥ ८॥। 
मुसंनटाः मधनुपः मर्व एव ममाक्नाः। 
व्यृका मन्यं नदं व्याघ्य मम तिप्त णामनानु ॥ १॥। 



्रघोध्याकाएं २११ 

नोणतानां च पत्नानामक्रंकस्पां णतं णतं । 
मनद्रानां मदराव्रनां तिषए्टनृवतघरन्वनां ॥ \५॥ 

गदि याम्यति संटृष्ा रामस्यादुतकर्मागः । 
नयं स्वस्तिमती सना गङ्मम्र तरिष्यति ॥ \५॥ 

[ छर्पतठदाढ क्राधमव ददि स्वनं । 

मनापराति विमोल्यामि निमीकं पत्रा पप्रा ॥ १२॥ 

गामं वने वामयता ककव्रावफ्न वत् । 
करलं पापं नदद्रण नत व्रमान्यामि संयुगे 1 \३॥ 

ग्रत म एामंघ्राना मत्कार्मकयग््िताः ) 
निदतिष्रति गात्रपु नाग्रयदानिनां ।। \४॥ 
वात्रिनां वमिताद्ानां क्रम्य मम सायकाः । 
ग्रत निचा प्रवन्यनि णतराणि मयरिताः ॥ \\ ॥ 

ट्नवाधां मप्रारया वधरम्तधतरनायकां । 

मनामन्र करिष्यामि क्रव्यादवगमात्रनां ।। १६॥ 

निविष्रा यत्र मनपा मवातरियकृक्रर | 

नतर मेमं करप्ामि एः णोणितकर्दमां ।। १७॥ 

ग्रनाद ताघविप्यामि गृप्रगामावुवावसान् । 

मिनिकानां निरम्नानां हविर: नतनाणिनः ॥ १८॥ 

ग्रस कार्ये करिप्वामि एामस्वाप सुटष्कयं । 
स्व्यं वाठ विनिङलः स धभ्रकलिलः त्तौ ॥ ११॥ 



२२ रामायण 
निवारपिष्याम्यध वाङ्िनीमिमाम् 

रदे व्रततं ब़्वानिकृत्नरां । 
गुणिर्गृरोतो वजमिर्मद्धात्मनः 

प्रियस्य रामस्य दितं चिकोर्पयन् ॥ ०८॥ 

रत्यार्षे एमायणे ग्रचोध्याकाण्टे गुधकोपां नाम 
टकनवनिलमः सर्गः ॥ 



रयो एई ५११ 

१ (.1. 

क्क. 

~~ न~ गर्न राय मन्स्यान् मांसं मधूनि च । 

ग्रभिचक्राम मरतं निपादाधिपनिगृरःः ॥  ॥ 

नमायालमनिप्रच्य मृतपुत्रः प्रतापवान् । 

भरलावाचचने दय विनयन्नो विनीतवत् ॥ २ ॥ 

वृता श्नातिमद््रा गुद््म्यां प्रतयुपम्यितः। 

करणना दरक वद्र ब्रात ते मखा ॥ ३॥ 

नम्मादमी पएवनु वां मंप्रातयर्थमुागतः । 
ग्रमंणवमवं वत्ति वच्च तौ रमनन्मौ ।8॥ 

ट्नन् नु वचनं प्रुत्रा मुमन्नाट्रतस्तदर । 

य्वाच मारतं भ्रोमान् गः पण्यनु मामिनि ॥ \॥\ 
नव्यानत्नः मंप्रदप्रा क्नानिनिः परिवार्तिः ! 

ग्रागत्य मतं प्रदा गृद्धा वचनमत्रवान् ।॥ ६॥ 

निष्कृ रव दरेणारपममंकीाश्च रचत ! 
र्दे चते द्रामगृङ स्वक दसमु वम ।॥०॥ 

ग्रम्नि मून्नपन्लं चव निपदिः ममुपार््ितं । 

ग्रा च मांमं प्रप्वं च मन्यं चो्चावचं वरे ॥ ८॥ 

ग्रामे नां तरितामित्रं मौदादादृर्मोदरणं । 

ग्र्चितो विवि: कामिः श्रः प्रभाते गमिष्यसि ।। ९॥ 



२४ रामायणं 
ट्वम॒न्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुर । 

्रत्युवाच ^ तप्रो वाकं रेवर्थसंरितं । १०॥ 
र्वे तु वननु मे कामाः कृता मम गुरोः तवे । 
थो मे वमोदृणों मेनां समभ्यर्चितुमर्दसि ॥ ११॥ 
रत्युक्ता म मद्धनिना गुदे वचनमोदरणं । 
ग्रत्रवाद्ररतः श्रीमान् निपादायिपतिं पुनः ॥ १६॥ 
कतर २५५१2॥ मरदरात्राघ्मं गु । 
ग्नो °य मणं देणो मद्छनुपरा दरन्वयः ॥ १६॥ 

नस्य नद्रचनं ध्रुता पाः५ुर 2. धामतः । 
ग्रत्रवीत् प्रात्ननिवीकं गुको गङ्नगोच : ॥ ५४॥। 
गरमाम्वानुगमिच्ति धन्विनः षुषमारिनाः । 
ग्रे चानुगमिघ्ामि रत्रपुत्र मद्धाव्रल ॥ १५॥ 

कचित्न टृष्रा त्रतमि रामम्याक्रिट्रकर्मणः। 
ग्रतिभामा र् मनवं णद्धां ननयताव मे ॥१६॥ 

नमेवममित्रन्यनमाकाणमिव निर्मलः! 
म्तः श्रन्णवा वाचा गु वचनमव्रवीत् ॥ ५५॥। 
मा मृत् म करालो धिदष्रन मां णद्वितुमर्दमि । 
राघवार््े म दि धाना त्यः पितुममा मम ॥ ५८।। 
२: ।नचिलुं चामि काकृत्स््ं बनवासिनं। 
नुद्विगन्या न नि का मत्यमनद्रवीम्यदं ॥ ५६॥ 



ग्र्ोध्याकाणं २६ 
म नु प्रक््रवदृनः भ्रुवा मरेतमापितं । 

पुन+ >< द्राकं मरतं प्रतिङ्परं ।॥ २८॥ 
धन्यस्य न वरया तुल्यं परए्यामि नगतीनसे । 
ग्रवत्नादरागतं श्ये घस्वं त्यकतमिदेच्छमि ॥ २५॥ 
्राग्रतौ वन्तु त कीर्तिन्तीकाननुगमिष्यति । 
प्त वृच्छ्ागनं म प्रत्यानपितमिच्छमि ॥ २०॥ 

ट्व मभापमागस्य गुदस्य मातन तु। 
वरमा नष्रप्रमः मुधी पतनी चाभ्यवर्तत ॥ २२॥ 
मौनवण्य नतः सनां गुकेन प्रिणान्विनः । 
्रजत्रेन मङ् श्रामान् णवनं विव्रणाऽगमन् ॥ ८९ ॥ 
तच चिनाप्रानः मन् न निद्रामम्यनल । 

ामप्रमातमाकाटस्नत् तद्र वाचतघनु ॥ >५॥। 

ग्रतदादेन घा दकामानो दिवां निं । 
द्रव्राप्रप्रिमंनप्रां मकानाग रव श्रमन् ॥ २५॥। 

मृताव मवगात्रभ्यः स्वद् णाकागिमंमवं । 
दिमवानिव णलन्दरो वटधातु्ररिखरवः ॥ >८॥ 

गुदेन मर्थ नु ममागनस्लदा मकानुमावा मरतः प्रतापवान् । 
मावापितं लं पनरत्रवात् तदा गुदः समम्यागतवत्सन्तः रुचिः ॥ २८ 

द्यापि ¶ ८ ग्रवोध्वाकाएट गुर भागम। नाम 

त; सः ॥ 



२६ तमायणं 

> (11). 

स तु वाष्यर माविष्रौ गृद्धो ज्ञातिगणावृतः । 
भरतं वाक्कृणत्तो वद्रान्नालिरमापत ॥ ९॥ 
रच्वाकवंणरसटृणं व्याद्धतं मत चवा । 

ग्रनुद्रयं गुणानां च श्रुतेश्च वण्नस्च नि ॥ >॥। 

यस्य वं वृत्तफ्रीटति गुणज्नो तन्युरादृणः। 
धन्य्रश्रामौा मम सला गाघवः प्रिववान्धवः ॥ २॥ 

यस्यं लत्ां धिं त्यक्ता निगणामिव यापिनं । 
त्नाटरपावनविनं चामि प्रालमय्रतरं ।। ४॥ 
रटृणं टर्म ताके पादरणं चवि माक 

राघवं प्रति धमन्न घ्र मत्वं प्रतिद्निने ॥ ५॥। 

यः पिनुर्वचनं कुर्वन् त्रनन्याय्र नव प्रमो । 
समार्य मद्ध प्राचा च प्रविष्रा वित्रं वनं ।। ६॥ 
नस्य विक्रमवुन्तम्य णंवनु्म्य भ्रमतः । 
ग्रनुरया गुणानां वं श्राना तत्रावनाचनः ॥ ५॥। 

ट्रवमुनस्नु नगला तरत्रपुत्ा मक्ाचणाः । 
प्रत्युवाच गे धामान मान्चघ्रवमिदे चः ।। ८॥। 
ग्रनेनवानिधानन निग्न च द्नन च। 

वृरतिलस्चाचितश्चाम्मि धरिनुद्र्न गृद्ध ॥?॥ 



प्रपोध्धान।प' 
कन्द प्र धरप्म्डष वनव्यं वत्तु नानुत । 

कम्मिन् ण वनं गच्छलुपिता मम वान्धवः ॥ ८ ॥ 
मुवानाम्।* 91 निन्यममुव्रानामकाविःदेः । 
गरामा रत्रीवलाम्रानना मचिल्या मद मतया ॥ ५1 ॥ 
ग्रानुम्नद्ादनुगनः पृष्ना पः म पराव । 

मामिरि्नज्मा नाम कच्चित् मपरिवृत्तवान् ॥ १:॥ 
रः परमः णविना रात्री क्र सवितः क्र वरिनम्वितः। 
मातया मद परमात्मा व्रा वा चामीत्तरपमः ।॥ ५३॥ 
कराः क्राः कृतवान् वापः किमासीत् तस्य भात्रनं । 

मल्दर्वः णयिनः कम्मिन् दत्र नितिधापमः ॥ \४॥ 
ग्रम्मिन् किलङ्दावुन्न श्राना म मदे मानवा । 
मुप्वान् पतरनामकां णता न चनुपा ॥ ५५॥ 
चं किन्नाम्याविद्म्य्रा धनुष्पाणिः मनच्मागः। 

नां निणरां त्राप्रगिनिवान् मृत पवतसाराघ्ः ॥ १६॥ 

रः यन्य म मर्वे बघावत् परिपृच्छतः! 
नम्य 7ेवप्रमावम्य ताघवस्य ६२८८ ॥१८॥ 

रत् नु वचनं ध्रुवा मातस मद््ात्मनः । 
ग्रत्रवोनु प्रा्कि्ी०१ गुरो गद्नगोचर : ॥ १८॥ 

द्वापरे इ भाया श्रवोध्राकाणएटे गुकानुप्रघ्रो नाम 

त्रिनवतितमः सर्गः ॥ 
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ग्राचचन्न °य सद्रावरं ततस्तस्य मद्धात्मनः। 
भरतस्याप्रमघस्य ग्धः स वनगाचरः ॥ १ ॥ 
णक्रचादनिनं चापं प्रगच्छ मुमद्धामुत्रः। 
ततागापर त तां मां लन्मणा भ्रातवत्मसः ॥। > ॥ 

नं तराग्रतमदम्नन वरचापेपुधारिणं । 
भरातुर्गप्त्यर्थमत्यर्घमरं लत स्ममन्र~ः ॥ ६॥। 
त्यं नान मुवा णग्या वर्धमुपकल्यिता । 
पयाश्रमिद्ि मीम्याम्यां मुषं 7ाघवनन्दन ॥ ४॥। 
रचितो पं ननः मर्व: करणानां वं मृवोचितः। 
गतये त्नागरिप्ामि रामम्याङधमिमां निजां । \ ।! 
न दि गमान् व्रि्रलमग ममाम्ति मुवि कश्चन | 

मोत्मुको मूर््रवोम्यनदरदं मत्यं नवाग्रनः ॥ £॥ 
ग्म्य प्रमादरादरणंम नाक ~म्मिन् मुमदन्यृणः। 
धमावाप्रिं च विपुनामवक्रामा न क्रव्नी ॥ ८॥ 
मो < द व्रिवमव्वं गमं णवानं मर मानया । 
7िघ्यामि प्रनुष्याणिः मचः स्वत्नातिनमिवुनः ।॥ ९॥ 
न द् मञविदितं कििद्रनर<स्मिक्चतः मवा। 

चनु कपि वलं मुमकन् प्रमद्धाम्यद ॥ ? ॥ 



९५ -९ ~. अ्रयोध्याकाणरं 
ट्रवमम्मागिरिनेन न्म मदात्मना । 

प्रनुनोता ववं सर्वे धरममवानुपण्यना 1) ८ ॥1 
क दरणग्री ममौ णयान मद मातया । 

एरका निद्रा मवा लव्य त्ाविनं वा मुवानि वा ॥\\॥ 
या न वामुरैः णवः माहं बुधि ममागतेः। 
तं पण्य गुर मंविद्रे तुपु सर् मतयर ॥ १२॥ 

मदना तयमा नव्यो विकिधिश्र पराक्रमः । 
टका दणतयम्यप पुत्रः मदृणलनगः ॥ \२॥ 
ग्रम्मिन प्रत्रातितिप्राता न चिरं वर्तयिष्यति । 
विधवा मदिनी नुने निप्रमेा मविष्यति ॥ ५६ ॥ 
विनव्र मुमद्नादं क्रमा किलाः जियः । 
निघोपनिनदे मन्य नुनं गतरानवप्रन ॥ \५॥ 

कौणल्या चव रात्रा च तवव त्रननो मम । 

नामि वि न मवरं त्रीववुः प्रवामिमां ॥ \६॥ 
तावदपि ह्म माता णवघ्रम्यान्ववन्वा । 
तदृ ध्वान् नु कौणल्या वातमूलं मव्रिप्यति ॥ ५०॥। 

मिद्रा्ः पिले बदरे तस्मिन् काते विपरतः । 

व्रतकारवेषु मपु मत्करिप्यति एाचवः ॥ \९॥ 
पम्यच्ण्प्यम्थानां मुविननमर्पप्रा । 

छरम्यप्रामादमंवाधां नूर्वनादविनादिनां ॥ १ ॥ 



रामायण 
प्ाश्रगतसेकीणीं सर्वरलोपणोभितां । 
स+१८य। णर न्नां कृष्टयुष्टननाकुन्तां ।॥ २०॥ 
ग्रारामोष्यानसंपूणीं समाननौत्सवणानिनो । 
मुषिनों विचरिष्यति रानधानीं पितुर्मम ॥। >+ ॥ 
ग्रपि स^थघ्र^ तन साधं कुणशत्तिनो ववं । 
निवन समव तस्मित्नयोध्यां प्रविणमकि ॥ ८८ ॥ 

परर्टिववमानस्य नस्येवरं मुमद्छत्मनः । 
निषएठलो शात्रयुचस्य सा व्यनीवाव णता ।। -२॥ 
प्रमान ऽभ्युदित मुय कारयिवा तना उनी । 
ग्रस्मिन् मागोरय्रातारं सावं मंनारिती मम्रा ॥ ~: 

नतत ना कृणचोरवाममो 
मदावन्ना कुक्तयृ्रा्मा । 

तर पुचवार धरौ परेता 
व्रः नागा मद् मातया गता ॥ > ॥ 

टत्यापं रामाया ग्रयाध्याकाएट गृेाचे,' नाम 
यत्ूनवतिलमः मगः ॥ 
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गुकम्य वचनं श्रुता भानो भूणमप्िं । 

गाम मादे नचैव यत्र लच्छरलवान् वचः ॥ \ ॥ 
म विङ्निनमवाद्ा विवृनविगुननागः । 
प्रयात मदमा ममी मृलब्रषट टव दरुमः ॥ २॥ 
मुमा म्म: मिंम्कन्प मामुतः । 
धाटतकयताणान्नम्तः प्रिवणनः ।॥ ६॥ 
मालं मादिं दृप्रा किषावनां गुदः । 

रव व्रिम्तचर भृमिकम्य उव द्रुमः ॥४॥ 

नदवम्परे न मलं चुप्रा नष्टचनमं। 

वर्प्रिय पनताचरविमंत्नः णोककापिनः ॥ ५ ॥ 

नतः मवाः ममापनुमातत मालम्य नाः! 

ययवामकणा ताना मनल्यमनकरपिलाः ॥ ;॥ 

नाम्नं नि्रतिनं दृषा ममी नुप्र प्रवं मुत । 

मभरानदरवाम्नय एत्य पववा7षन् ॥ «॥ 

कराणल्या वनिमत्यनं व्मावितं मद्ाव्तवा । 

मस्पृर्यदामाम्ा"। मृवस्य्नन प्राणना ॥ ८॥ 

बर्ावटत्मना मा नमुपागुफा तपम्विनो । 

प्रगियप्रर रदो माल णोककपिता ॥ ।॥ 
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कचिद्याधिर्न ते पुत्र णरीरि संप्रवाधत । 
ग्रस्य रातकृतस्माख्य चद्धानं दि तनीविनं ॥ \०॥ 

चरा दृटा पुत्र त्रीवामि रामे सम्रातृक गत । 
चमिदानों कते नाया वन दण नपे ॥ \१॥ 
कचित्न तन्मणा^. पुत्र ध्रुतं ते करिखिदप्रियं । 

पृजाद्राप्येकयुत्रायाः मद्ध्मायीदरनाघ्रयान् ॥ १५ ॥ 
वमुक्ता तननिन्रवन्वराग्रामवन् नदरा । 
करोण्ल्या मरतं दोनमिष्टयुत्रमिवात्मतरं ॥ ५५॥ 

म म॒दर1^ ममाग्रम्ना रद्रत्नव मद्वा; | 
कणत्यां प्रतिगुकयाव गृ वचनमत्रवात् ।॥ \४॥ 

गृद्ध पृच्छामि मृवम्नां नव्यं वनु नानुनं । 

र्वः मद वदेका तदा किमुधवुनवान् । ५1 ॥\ 
नन्मणो वा मद्ानिताः कृललन्मीविवधनः। 
ग्रनियुन्ा <नुवाना प्रा वनवरामापर ापवं ॥ ५: ॥ 
माव्रवाद्रलं दृषा निपादाधिप्रतिगुद 
ग्रृ्नामिनि वाक्रत्ना गृद्धाव्रा वराप्पमागनं ॥ ५८॥ 
गरःमुन्रावचं मन्यं नकं मृन्फलनानि च । 

ामानान्यग्प्तशथ वदरन्नुधरतानि म ॥ ५८॥ 
ननं ध्रान्या च मानातं ५0८६ च ताप्रवः । 

मवं न प्रनित्राद नात्रं वृत्तमनुम्मान ॥ +; 



ग्र्ोाचं पट ४३ 
गार च म्मम ्रमात्ा व्रीटिनं मामधोमृषं । 
्रममामिनंप्रतिग्राकां वमव तु मर्वणः ॥ :५॥ 
चायं चावम्प परादुव्यमननु न्रभृतां वर । 
.+०+॥* कनं वारि स्वयमेव मदात्मना ॥ २५॥ 
तनापवामं काकुम्यश्चकाः मङ् माना । 
नलस्तु तरलनणपा नन्माो -प्करान् तत्र ॥ ८६॥ 
गयव्रामम्वितम्यवम मंध्ाम्यवतत | 
गतम्तरमी प्राना कामा धर्ममृनां वाः ॥ २६॥ 
याम्य मधं तत्रव वाप्यः मुममाद्रितः) 
मामिभिम्न् ननः प्रद्रामम्य मंम्नां प्रमं ॥ २३॥ 
चकरा भानानोव प्रानि च ममादिनिः। 
नम्मत्नुपाविणद्रामः मम्ल मद् मातया ॥ २५ ॥ 
्रनान्य च नतः वाावपयक्राम नन्माः। 
नदृ नाङ्ामृनमनदैव च नन नुं । 
यम्मिन् तमश्च माना चतां रात्रं प्रायतावुमौ ॥ :;॥ 

निम्न वृर तु नदाद्कानित्रवान् मद्युप्राविपुधा पतयः । 
भन॒श्च मवं पाणिका नन्मौ निण्नामतिष्रन् परिपानवंस्तदा | ५। 

नन ट्मघ्नुनमचायवागपूक मदामवं नत्र च वत्र लज्मागः । 
ग्रतन्दिनो क्नानिमिरात्तकरामकमदेन्कल्यं पिवापयं्तव्र ॥ >॥ 

गट्वाकयं नाम पञ्ठनवतिनमः मगः ॥ 
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श्रुता नु भरता वाक्च निपुणं सदह मन्िनिः। 

रङ्कदामून्नमागत्य ब्रातु; णच्यामवनत ॥ ५॥। 
त्रालमाणस्तु तां शग्मां क्रमा तुणामंस्तुनां । 

तरभूत भरता टः८ध्कन्शवप्रतनतनाचनः ॥। > ॥ 
तननीश्चात्रवात् सवीस्तनद्ठ मुमद्छत्मना । 

णवर गमिना मृमाविद् च धरिवतिनं ॥४॥ 
मद्धामागः कुन्नानन रात्रेन धामना । 
कथं दणरत्रनात्मा त्राता भूमा स मुप्रवरानु ।॥ ५॥ 
ग्रतिनात्तरसंम्नाणा वराम्नरणमपित । 

विचा पुरुपव्याच्रः क्यं गन स्म मनन ॥। "+ ॥ 
व्ृष्यमचयचिचेषु चन्दनागुरुगन्यिपु । 

प्राएट्गारथदवध पु काकन्तामिङनपु च ॥। ‡॥ 
्रामाद्राग्रविमानपु उपिव तयु मर्वेणः। 
लेमरात्तमामयु सुष्ला मृमा म मुप्रवान् ॥ :॥ 
गीतवादित्रनिघीपवगुवादननिम्वनः। 
मुदूटरणदणव्द श्र सनतं प्रनिचाधितः ॥ ८॥ 
अन्दिनिर्वन्दिनिः काते वङमिः मुनमागधः । 
गाघ्ागिरिनचरयानिः म्नतिनिश्च धरेतपः ॥\॥ 



ग्योध्याकाणयं २४५ 
स्व्रष्ठकुतते त्नातः सर्वलोकमुलावदध । 
सर्वलोकप्रियस्त्य्ा रत्ध्रिषमनुत्तमां ।॥ १०॥ 
काघमिन्दीवरश्यामो रक्तात्तः प्रिषदूर्णनः । 
तगृष्ठोरस्को मद्धावाङ्कः सुप्रवान् भुवि तादरणः ॥ १९॥ 
ग्रप्रटेयमिद् तोक न सम्यक् प्रतिभातिमे। 

मुद्छत वत्तु म मावः स्वप्रोऽयमिति मे मतिः ॥ १२॥ 
नृनं न देवतं किचित् कालतो रतलवत्तरं । 
यर दाणरयो रामो मूमाववमणेत सः ॥ ५६२॥। 

रयं ण्या मम प्रातुं विपरिवर्तनं । 
स्यपिटित्तं कययत्येतद्राचर्विमदितं तृणां ॥ १४॥ 

विदद्रानस्य मुता देव प्रिचदूर्णना । 
दचिता एपिता भुमौ सुपा दूणरयस्य च ॥ ९५॥ 

मन्ये सामरा सुप्रा घा स्वमवन धुरा । 
तज तच दि दृष्यते णीणीः कनकविन्दवः ॥ ९६॥। 
मन्ये भतृसुषच्छेका मेन सीता तपस्विनो । 
सुकुमारी सतो दःखं वनमम्येति मेधित्ती ॥ १७॥ 
उत्तरीमिरासत्तं व्यक्तं वस््रवरं तया । 

तधा च्छेत प्रकाणते सक्ताः कोणेयततवः ॥ ९८॥ 
सिदध षलतु वंदे ी पतिं चानुगता वने । 
वयं तंणपिताः सर्वे विना तेन मद्धात्मना ॥ ११॥। 
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ग्रकधारा पृथिवी प्रन्मेव प्रतिमाति मे । 
गते दृणरये स्वर्गे रामे चारृएयमाध्रिते ॥ २०॥ 

न च प्रार्थयते व~न ^।५ वसुंधरां । 

वनेऽपि वत्ततप्तप्य वाट्धवीर्धेण " ।लतो ॥ २९॥ 

प्रन्यसंवणारत्ामविचित्यद्दपां । 

ग्रपावतपुरदां एनधानों पितुर्मम ॥ २२॥ 
ग्रप्रकृष्टां घरि्नां विपमस्यामपावुतां । 

प्रवो नामिमन्यते मच्त्यान् विषः तानव ॥ २२॥। 

ग्रयप्रमेति ममौ दि स्वच्स्यामि कुणमंम्त । 

प्तमृन्ताणना नित्ये नद्राचाएातरिनाम्वरः ॥ २४॥। 

रदे कात्वात्तं तस्य कत 5. य्रा*५९, वने । 

नल् प्रतिघ्रतमार्भस्य नव मिथ्या भविप्यति ॥ >५॥ 

ग्रमिधल्यामि क कृत्स्यमधौध्यायां बणस्विनं । 

ग्रपि मदेवनाः कुर्युरिमं सत्यं मनोर ॥ २५।। 
प्रसाव्यमानः णिरिमा मघा स्वयं 2 प्रवणं चदि न प्रपत्स्यत । 

नतो०^ वत्स्यामि चिरा रषवं वने चरन् नाति मामुचत्निनुं।:०। 

तनः प्रवृत्ता र्ननी दिनन्नेे प्रयति नीरानि खगाः कृतान्तयाः । 

चिरे प्ितिश्रावि गुदः स्वमात्तवरं गाम द्रःवन सङ् धाधिभिः ।२८। 

रत्ार्पे ९ नाध श्रघोध्याकाण्टे उङ्दीवृत्तं नाम 
प्रनवतितमः सर्गः ॥ 
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उपिदा एत्रनीमिकां ° ह्य । र मद्धामनाः । 

मरतः कल््यमुत्याय ° नुघ्रमिद्मन्रनौन् ॥ १॥। 

रउत्तिप्रौनिष्र किं णपे णचुघ्र रतना गता । 
धद्मवोधनमुखतं प्य मूर्वे तमोनुदं ॥ २॥। 
ण्ोप्रमानावय गुद्धे प्रङ्वरपुरेश्ररे । 

म द्धि गद्धामिमां वीरे तारपिप्यति ठशद्छ । ।। ३॥। 

रनुप्रम्वत्रवीच्छरे प्रानरं प्रधत्रान्धवं। 
मरनं मधयराणामनिन्नो वचमां प्रमु ।॥। 8॥। 

ए किश्रुःजन मनसा चपि स्वपति राघव । 

तनाग्मिं नाम्नि म निद्रा तस्यवावस्य चित्या ॥ ५ ॥। 

ग्रधि नाम प्रमादे नः स कुर्यत् पुरुपपमः 
व्रमाव्रमाना मवता मया च मद्ध मिनि: ॥ ६॥ 

ट्तमुक्ता तु णचुघ्रा भरतस्याक्ञघा ततः । 

ग्रत्रवात् पुरषं ततर गुमा ।५५ति सः ॥ ० ॥ 

ति संमाप्माणस्य ० नुध्रस्य मङात्मनः। 

ग्रमिगम्यात्नतिं कृचा गुदा तरचनमत्रवोत् ॥ ८॥ 

कचित् सुं नदीतीरे वात्सी; काकुत्स्थ णर्वरीं । 
कचिच् सद्सेन्यस्य सर्वतोऽनामयं तव ॥ ६॥, 

| 1 च 
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ग्रथवा समुदाचार्ः प्रयुक्तोऽयं मया तव । 
कृतो षि पुलणय्या ते प्लेद्धेन परितप्यतः ॥ १५॥ 
भ्रातरं चित्तयानस्य वृत्तं च तगतीपतिं । 

एारीरमानतैटुःवः घेोऽपि न निवर्ते ॥ ११॥ 
तघो्तो मनो दीनः प्रत्युवाच गुद्धे ततः । 
मानयन् समुदाचारं दमेन सुटरःवितः ॥ १२॥ 

मुवा नः णर्वर रानन् पृतिताश्चापि त ववं । 
ग्धा तु नौमिर्वद्धोमिदरासाः संतारयतु नः ॥ \३॥ 
नतौ गदः सवररितं ग्धत्याद्नं । 
प्रतिप्रविण्य नगरं स्वत्नातानिदमव्रवात् ॥। ५४॥। 

उत्तिष्ठत प्रवुध्यधं नाना भद्रमस्तु वः । 
नीका; ममुपकर्पधं ताएप्िप्यामि वादिनो ॥ १५॥ 
ति तथोक्तः समुत्याय विता रतएासनान् । 

नावां णतानि परैव समततात् ममुपानयन् ॥ ५६॥ 
४।।४८. स्वस्तिकचिक्रादटा मददण्टधरा काः । 

ण्ाममानाः पधरताकिन्यो युक्ता नावः सुसंयताः ॥ ५०॥ 
ततः स्वस्तिकचिङ्काद्धां धाद कम्वर संवृतां । 
प्रानन्द्ापां कल्याणां गृद्धा नावमनाग्रयत् ॥ ५८॥ 
तानारर। < मत्तः णचु्रश्च मद्धावतः। 

कौशल्या च सुमित्रा च याश्चान्या रानयापरितिः ॥ \९ ॥ 
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पुरोदधितोऽमवत् पूर्वे वे चान्ये त्राणाः पधकं । 
ग्रतशुरचह मृत्याम्तच्व णकटरायणाः ।। २०॥ 
ग्रावासमादीपवतां ती्धानि च विधावतां । 
म।ए९' चाददानानां घ्रापस्िदिवमस्पुण् ।) २५॥ 

तास्त संप्रस्थिता नावः णोघरं दा्तरधिष्ठिताः। 
व्यसनं ननं सवं धारे मुः समाद्धिताः ॥ २०॥ 
नाङाणां तारकाः काश्चित् काश्चित् परमवानिनां । 

काश्चित्नावो वद्धि स्म वानं युग्यं मद्धाधनं ।। :३॥ 
तास्तु गवा परं पारमवता्वं च तं त्नं । 
निवत्नाः काणए्टचित्राद्कास्नावते दामवन्युनिः । 28 ॥\ 

मवत्रवताश्र गन्ना गनारदप्रचादिताः । 
नरतः संप्रकाणत मधत्ना उव पर्वताः ॥ २५ ॥ 
नावमाङ्रट्रः काचन् कचिदाररद्ध : प्रवान् । 

केचित् कुम्मधेस्तर् कचित् तर : स्ववाद़निः ॥ २६॥) 
मा सवी धनिना गद्धां दास: संतारिता नदा । 

मत्र मुद्धतं प्रयो प्रवागवनमुत्तमं ॥ २०॥। 

रत्ये रामाये अ्रघाध्याकाणटे गङ्धातरेणं नाम 
मप्रनवतितमः मर्गः ॥ 
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५८, 11}. 

संतीर्य भतो गड़ां ममेनः तद्ध ध्तिमिः। 

वुरोदितस्यानुमते गुर बचनमत्रवोन् ॥ ५ ॥\ 

कनमन तु देणेन गन्तव्यं ग्र राघवः। 

गृ माग ममाचन््व चं मदा वनगोच: ॥ २॥ 
सो ° राण : श्रुता गृङ्म्तदा । 
ग्रमित्नस्तम्य देणस्य यम्मिनु वमति राघवः ॥ २॥। 
रतः प्रमृति काकृत्म्तर गम्यतां वनमुन्नमं । 
नानापन्िगणाकीणमुधनं मल्िन्ताणयः । 8 ॥। 
कमल्नद्रलिमानिश्च म॒तो्ररन्यकरदमं 
वगयादन्नतः; पर्िनिरिदरं नालकोमतिः ॥ १५॥। 
वनात् प्राक् क्राणमाचं नु प्रयागस्य नपम् । 
तत्रोपिवा च गव्यं मद्धात्नाप्रमं प्रति ॥ ६॥। 
त्र गवा रात्रय मृनिं तमनमिवादयेः। 

धर्मन्नं तयमा मिदर चिप नोकरयु विघ्रं ॥ ८ ॥ 
तस्मान् वचमाणीर्वचनं गिरश्च ददयंगमाः । 
श्रवा पाम्यमि मक्रो द्रष्ट ् रातरमय्रतं ॥ ८॥ 
उपिरा रतनं नच विमवस्नन प्रतितः । 
दृषा हि माल्य न वरमिकामनुपितं निगां ।। \ ॥ 
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तरुवाणमवं तु गुद्धे मरतः प्र भान्तितः । 
एवमस्ति तद्राक्वं धरिघ्रन्यदमत्रवात् ।॥। १०॥। 

गच्छ सीम्य निवर्तस्व समस्तन्नातिमिः सद् । 
मत्कृलश्चानुयालच्च प्रीतिमानस्मि न गुणः ॥ ९५॥ 
प्राम प्रूनितं तष्वं चा रामस्य धामतः । 
ग्रनरागख्य भत्ति सकद च विदर्णितं ॥ १५॥ 

मरलनाम्यनुत्राना गुदस्तु ज्ञानिभिः मद्ध । 
गयौ मृत्य मरतं सापाध्यावरपुगनद्धिनं ।॥ १३॥। 

नलः प्रतिगत नौनिगुक नाति ः मद् । 
तरगाम मनया माधे प्रयागं मरता वनं । १8 ॥ 
म॒मन््रं णिक कृचा मन्तं पराषवप्रियं । 
मन्कम च प्राज्ञं दृण काल च काविद् ॥ ५५॥। 

फललाध्यान् प्रादधान् वण्यन् वुष्पाप्याश्च समनततः । 

वल्गुधिन्ानां च रतं प्रृए्वन् ्रात्रमनांद्पं ॥ १६॥। 
गुणान् रामस्व क्वन् मंधित्त्या लक्त्मणस्य च । 
ग्रगणांश्चात्मना मातुः क्कग्याः समुदाद्रन् ॥ ५॥ 

ग्ध्य्भवाननं गला ददूणं मुमदधदनं । 
प्रयागमिति विष्यातं यथा चरं वनं ॥ १८॥ 

तत् प्रविष्य वनं चव सवकामफत्तदरमं । 
णोमितं पडूनवनं : सुतोर्घवद्धपुष्करे : । ११॥। 



२५२ रामायण 
ग्रमिगम्य प्रयागं तं ६ वस्या. तमं । 
प्रद्तिणं प्रणामं च चकार् भरतस्तदा ॥ २०॥ 
ताः सवी मातरस्तस्य शत्ुघ्रशच मद्ासयुतिः । 
प्रयताश्चाप्रमत्ताश्च चक्रदूवं प्रदन्निणं ॥ २१॥ 
तिऽमिवाग् विनिष्क्रम्य वनात् तस्मादनन्तरं । 

ग्राप्रमं क्रोणमातरे तु दद्रुः पिपिदतद्रमं ॥ २:॥। 

भरद्ातसगास्य मद््पमाविनात्मनः। 

ग्रा्रमं भतो दष्टा प्रद्ेपमतुत्तं घौ ॥ २२॥ 
ग्रा्रामितां तां च चमूं मदात्मा 

निवणव सम्यक् स वधापतापं । 

्रषटर मद्ानमपिप्रवर् 
गन्तुं मतिं रातनसुनश्चक्रार ॥ २६।। 

रत्यां १।२।५ा ग्रयोध्याकाएटे प्रपागप्र० 1 
नाम ग्रष्टनवतितमः सर्गः ॥ 
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म द्ात्रारमं दृष्टा द्रादेव नरपमः । 
चलं मवं एमाश्य्राप्य तमाम सद्ध मत्निनिः।॥ \॥ 

धरखामिव तु पर्म्नो न्यप्तणन्वपरिच्छः । 
निवस्य वाममी नौमि पुहस्कृन्य पुरि ॥ ६ ॥ 
मुद्रा मुममद्र कलोवनणामिनं । 
णानव्यालमृगाकोगं वरदीमएटत्समणिटं ॥ ९॥ 
म्वगम्य विवुलद्रारं प्रात्रमा.` वनपरिया । 
नातिद्र ननो गता म ददर्णं नदराप्रमं ।॥। 8 ॥ 
नत प्रविण्याप्रमपःं मतः मपुताद्तः। 
दरण प्रमा्रपमपिं वनिनं ॥ ^ ॥ 
ननः मंदणन तस्य मरद्रात्रस्य परावः । 
मच्तिाम्त ।नवध्याप्वं गाम सपुगोदधितिः ॥ ६॥ 
चणिष्टमय दृद्व मरद्रानो मद्धतपाः । 

संचचान्तासनात् नर्ण णिष्नान प्रमिति ब्रुवन् ॥ ०॥ 
समागम्य वशिष्न मतनामिवाद्तिः+ ` 

्चुध्यत मिना: पुत्रं दणथस्य तं + स 
ताम्यामर्ध च पाये च दृधरा चापि फलनीक्कं । 
्नुपूत्य स ध्रमीत्मा सवीैवः- धापिनः ॥ १ ॥ 
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पप्रच्छ कुन्तं चास्य रत्य कोपे वतते धुरे । 
ताला दणरघं वृत्तं न रानानं स ५८।र. ॥ १०॥ 

वणिष्रभरतौ चेनं “५ च्ड्तुरेनामवं । 

ए्रररि चायि्धोतरे च णिष्यु मृगपनिपु ॥ ११॥ 
तथेति च प्रतिक्नाघ भट्रानो मर्ताः) 

भरतं प्रत्युवाचद्ं राप्वापन्नया मुनिः ॥ १२॥। 
हतधघठ कृत्यं त धरित्यत्य नुपथियं । 

टृतदाचन््व मे सर्वं न दि शुध्यति मे मनः ॥ \२॥। 
सुपुवे घममिचरघरं कौणल्या नन्दिवर्धनं । 
ग्रा त्नं चीरेवमनः प्रयातः सदे साना । ५२॥। 

नियुक्तः स्रीनिमिनन पित्रा यः सत्यवादिना । 
भव चं वनवामीति समा; किन्न चतुर्ण ॥ १५ ॥। 
कच्चिन्नु तस्व रामस्य धार्मिकस्य नमावनः। 
निरे रान्यतोमेन विकर्तृ चमिकागनः ॥ ९६।। 
तस्यापायस्य पापं चं न कचित् कर्तमरमि । 
ग्रकाएटकंः म ८ । रात्रय रात्रवरात्मत्न ॥ १०॥। 
न वल्त्वपाव धावं ते कारव तस्मिन मद्घात्मनि । 

ब्दरामौ वत्केन पितरा वनमेव विवासिनः॥ १६॥। 

टरवमुक्तस्तु मरतो मरदरात्रेन धामता । 

विवाविदनो भूवा प्रत्युवाच कृतान्नलिः ॥ १६॥। 
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छतारस्मि पदि मामवं भगवानवगच्छति । 

मयित मा विश्यं न चाद करलुमुत्मरे ॥ ८॥ 
न म तदिद्रं माताम पद्वोचन्मदृ्तरे । 

नादमनटपननेषं न चंतद्राकमाघ्रमे । :५॥। 

पातितं खयणो मूर्धि माजरा म रत्यतव्यया । 
>> नु*न्ये च न चेतद्विदिनं मम ॥०॥ 

कां त्रातो नमृमिपालानां णणाटविमन कृले । 
त्यप्स्य प्रातुरिषस्य दरछेदनघ निरः ॥ २२॥ 
7त्यध्व्ा नमे कारवे न मुलन न चात्मना । 
तं विना प्रवं त्य भ्रातरं वनवासिनं ॥ 23 ॥। 

ग्र तुतं नरव्याघ्रं प्रताद्पितुमागनः। 
ग्रतिननुमयराध्यां च परादौ चाघ्नुपमविलुं ।। २५ ॥ 
नन्ममिवंगुां मवा प्रमाद करतृमरमि । 
ग्म मे भगवन् रामः क्त संप्रति मद््ातिः ॥ २६॥ 

ट्वं तु वदूनस्तप्य मतस्य मात्मनः । 

एमन्नेदामिमेतप्य सरसा वाष्यमागमत् ॥ २०॥ 
वाप्यन्निन्नमुवं चेन भदरात्ो ऽब्रवीदिदं । 
यप्रयत्नमिद् पुत्र तवाग्य वचनं मम | ५८॥। 
पररितुष्रं च विन्ञाप तमाकारिमामुनिं । 
्रमूर ष्टम मरतः पुनवीक्यमुवाच र् ॥ २६॥ 

7 १ ४ ) 11 



२५६ रामायण 
प्रयस्ति मपि विश्ासो पग्वेच्यो < हमस्मि ते । 

एंस मे भ्रातर रामं क्र नु संप्रति वर्तते ॥ ३०॥ 
लस्येवं माचमाणस्य राषवं परिपृच्छतः । 
मनश्चक्रे भद्रानो भरतस्य मद्धामुनिः ॥ २९॥ 
पूनपिवा यथान्यायं मरदातरस्तपोधनः । 
उवाचदं मद्धातेनाः व्रद्धसन् भरतं वचः ॥ ३२॥। ` 

ट्वं चपि नरव्याघ्र युक्तं रचववछ त्र । 

उपावर्तयितुं चस्वं वनादिच्छमि राघवं । ९२॥। 
गुवृत्ति मश्च: सानुक्रोणगुणन्नमाः । 
ए्नान्येव सुवगीनि णरीरे मृपणानि त ॥ २४॥। 
विदितास्तत्रतश्चेव तव सौम्य गुणा मम । 
ननः श्रोतुकामेन प्रि्रमतट्राकनं । ९५॥ 
श्रूयतां तु म्छन्यष्छ धरमत्न गुरुवत्सन्त । 
यर रत्र।चत।ना^ व चन्युस्तव स रावः ॥ ३६॥। 

दमे <ध्यतस्यं त मवं चन्दराग्रुणातन्ं । 
पृच्छामि नानन्र्सर्ये को्िं ममनिवर्धयन् ॥ २०॥ 
ममपि चिच्कृटस्य राघवः पद्ध मातया । 

निवसत्याप्रम रम्य लन्साना वात्तेः ॥३८॥ 
श्रो गत्ताति स्धामात्यो वस वं ममुकछत्ननः । 
चामय्बार्चिनमिच्छामि काममलं कङघ्र म ॥ २ ॥ 



नै ॥ 
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ननस्तचेत्यवमुदारदू्णनः 
व्रतीतच्र्ो मतोरत्रवाद्रचः। 

चकार व्ुदि च म्धाप्रमे तदा 

निणानिवासाष नाधिपात्मनः ॥ 8०॥ 

रत्र्पे रामाप्रा ्र्ोध्राकाएटे मदरात्रा्रम निवामो 
नाम एकानणतनमः मगः ॥ 



रामायण 

(. 

कृतवुदिं निवासा तत्रैव स मुनिस्तदा । 
भरतं ककय्रोपुजमातिच्येनाग्यमनल्लयत् ॥ \॥। 
ग्रत्रवाटरृतस्वेनं नन्विद् भवता कृतं । 

धाव्यमर्प्यमघ्रातिध्वं वने घटपचन्धः ॥ :॥ 
ग्र्ोवाच भरदा भरतं प्रातिमदच; । 
नरान वां मत्प्रिय युक्तं तुप्येस्वं पेन कनचित् ॥ ६॥ 

तनावास्त् तवैतस्याः कर्तुमिच्छा म भोत्नं । 
प्रातिः कृवा ममाघ्येवं भविष्यति नरम ॥२॥ 

किमे चापि निननिघ्य ट्रे वत्मिद्धागनः । 
क्रत्मात्नेरोपपाता० सि सवनः मद्वाद्धनः ॥ ५ ॥ 

भरतः प्रत्युवाचेदं प्रान्नतिस्तं तपोधनं । 

न वलननापयातां रस्मि भगवन् मगवद्रयातु ॥ \॥ 

मनुध्ा वातिमुष्याश्च मत्ताखिप्रमरुना गत्राः । 

प्रच्छाग्य मक्नों भूमिं मगवन्ननुघाति मां ॥ ०॥। 
नि वुन्नानुदृकं भूमिमाप्रमपु तग्रास्तघा । 
मा दिस्मुरिति नेनादमापातो गुरूमिः सद ॥ ८॥ 

ग्रानीचतामिनः सेन्मित्यादिष्टो मद्धपिणा । 
नघा स चक्रं भतस्ततः प्रानो -मवन्मुनिः ॥ † ॥। 



र चोध्याने॥प २५१ 
्रपिणालां प्रविए्याघ पीवा; परिमृत्य च । 
ग्रातिष्याध “भद्रान विश्रकमीणमाद्षन् ॥ \८॥ 
ग्राद्रय विश्रकमीणां स्वरं चष्टारमत्रवान् । 
परातिष्यं कर्तुमिच्छामि तत् तु म संविधीपतां ॥ \५॥ 
प्राक््रोनमस्तु प्रा नग्नः प्रत्पकेश्रात> एव च । 

रषरिव्यामतरीन्ने चता रद्रायात् सरवणः ॥१८॥ 
ग्रन्याः म्रवतु मेषं सुरामन्याः मुनिप्निताः । 
मधुरे चोदकं ्रातमिन्लुकाएयसोपमं ॥ १३॥ 
ग्रार््े वगन्धवीन् पिश्राचर् रादादरन् । 
नथेवाप्मामो दिव्या गन्यर्वोश्चिव सरवणः ॥ १४।॥ 

पृताचों मनकां दम्भां मिग्रकणामनम्नुपां । 
इन्द्रे ्राश्नोपतिषएरनि व्रद्याणं च मङान्युिं ॥१५॥ 
मवीप्तम्ुकणा माधमाद्पे मुपरिच्छयाः । 
वनं नानाफलं भास्वत् तत् कुर वमिरेव तु ॥\१६॥ 
रद मे मगवान् सामा विधत्तामन्नमुत्तमं । 
भ्यं भात्यं च पेषं च नेकं च विविधं वट़ ॥ १५॥ 
विचित्राणि च माल्यानि परादूपां्र मधुचुतः । 
सुादीनि च पेयानि म५।(- विविधानि च ॥५८॥ 
एतत ममाधिना वुत्तं नेत्रसा नियमेन च । 
णिनानरसमागुकतं तपसा चाव्रवोन्मुनिः ॥ ११॥ 



रामायणं 
मनसा ध्यायतस्तस्य प्राश्युल^". कृताज्नततेः । 
प्रान्ग्मुस्तानि सवीणि दैवतानि पृथक् पृथक् ।। २०॥। 
मत्नयं दूटुरं चव पेविवा चन्दनानिनः । 
सुगन्धः प्रववौ गु्तया सप्राघामः मुखः शिवः ॥ २१॥ 
लतोऽभ्यवर्तत्त घना दिव्याः कुमुमवुषएरयः । 
देवगन्धर्वनिधीपो दिन मवीमु प्रुधरवे ।॥ २८॥ 
प्रववुश्चात्तमा गन्धा ननृतुश्चाप्मरोगणाः। 
्रतगुर्देवा गन्यवी वीणाश्चवराच्यवादवन ।। ०२॥। 
मण्द्धाव्यांचममिं च प्राणिनां ए तपास्तथा | 
विवगराच्चागतिः मम्यक् सममंघातयुन्निनान् ।। 2४ ॥। 

नास्म एन णद्ध दिव्ये प्ात्नपदानुग । 
दृटणे भारतं मेन्ये विद्धिनं विश्रकर्माणा ।। २५ ॥ 
तरनव द्धि समा भूमिः समन्तान् धल्चयाननं । 

णाद्रल्वद्धमिप्ङ्त्रा नीलवटर्यमेनिभिः ॥ २६॥ 
नत्र विन्वाः कपित्याश्च पनमा वात्रपूरकाः। 
ग्राम+ श तम्वृश्र चृताश्र फल्तमृपाः ।॥ २०॥। 
ठनम्यः कुङ्म्यश्च वनं दिव्यापमोगवत् । 
ग्रान नदौ मीम्या तचापि च सरस्यां ॥ २८॥ 

ग्रन्याग्च नन्या वद्यो ऽत्र नानारमावक्ाम्नय्ा । 

प्रा्ममुर्वचनात् तम्य मदर्येमीवितात्मनः ॥ २६॥ 



९४. १४ हि ~+ ग्रघोध्धान।६. 

चतुः्रान्नानि प्रु्राणि शान्ताश्च गत्रवातनिनां । 
सम५्राता६६५।* तोरणानि वद्भनि च ॥ २०॥ 
सितमघप्रनं चापि रात्वण्म सुतार । 
णरुनमान््यकृलास्नारं गन्धतोवस्मुनितं ॥ २१॥। 
चत्रै।९ नलवापं एए नप्रानवन् । 

दिव्येः मवरं दिव्यमोत्रनवस्रवन् ॥ १५॥ 

रयकन्यितमवाीच प्रीनिनिमलमाननं । 
कृप्तदिव्यामनं श्रामत् स्वास्नीणियनामनं । २२॥ 
प्रविवण मद्धाव्राद्रनत्नाता मदपिगा । 
वरण्म तद्रनमंप्रं मरतः ककवामुतः ॥ २४॥। 
ग्नुतग्मु्च तं मव मत्रि मयुरोदनाः। 
च्नवु् मुदरायुनना दृषा वण्ममुमंविधां ॥ ६५॥\ 
तच एात्ासनं द्व्य व्यननं हच्रमव च । 

मरता मचिमिः सार्धमम्ववर्तत राघवः ॥ २६॥ 
ग्रासनं धृत्रयामास रामायानिप्राम्य सः । 

व्रान्तव्यतनमाद्राय न्यस्ादत् परमात्मवान् ॥ ३०॥। 

ग्रानुपरव्यी निपट्शच सर्वे मन्विपुरोरिताः। 

ततः सनापतां धश्चात् व्रणस्तावन्वसाद्नां ॥ २८॥। 

तततः परममातिध्यं गन्यदपरसान्वितं । 

वणिष्रपू्वं २११२२. : प्रति ग्रादे धर्मवित् ॥ ३६॥ 
1}. ५0 



रामाघणं 
ताश्च सवी मुद्घर्तेन नवः पायसकर्दमाः । 
उवा त्त मरतं मरद्ानस्य शासनात् ।। 8०॥ 

तासामुभयतः कृत्तं धाणटुमृत् सानुलपनं । 
ग्रासीत्तानाविधं दत्वं व्राक्यास्य प्रसादनं ।॥। 8१॥। 

तेन चेव मुद्घर्नेन दिव्यामराणनपिताः 
ग्रात्रममुर्वरमारास्तस्मिन्न्मरमां गणा : ।\ 8२॥१ 
सुवाविोतिप्रतिमाः पद्मकिनज्नल्कमप्रमाः । 
दिव्या विंगतिमादसाः कृवरप्रङिलाः छिरः ।। 8९ ॥। 

यामिरगृकीतः पुरुषो मवेदृन्मत्तचननः । 
ग्रायालान्चिणत्माद्म्राः जियोऽन्या नन्दनाद्नात् ।। ४४॥। 

नारदस्तुम्वुरुगीयः प्रदः मूर्वमारन्नः । 
ते गन्यर्वरात्नानो भरतस्याग्रतो त्रगुः ।॥ 8५॥ 
ग्न्तम्वुपा मि्रकणो प्ुएटमाकाध वामना । 

ययानत्यंश्च मरतं मद्धात्रम्य णामनानु ।। 8\॥। 

प्रानि मान्त्मानि देवानां पानि चय चन । 

त्रयागे नान्यदृण्यन भदान णामनात ।। 8८॥ 

णिंणघामन्तका नम्च्वा या न्था: कानन नताः। 

व्रमदाविग्रङे कृवा माद्धात्राप्रम<मवन् ।। 8८॥। 

मुरां मुरापः पिवतु धायं च वुभुनितः। 
मांसानि च मद्धार्दाणि मन्यतां पावदाप्ितं ॥ ४६॥ 



प्रो (८१९ 
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ग्राच्छाद्यन् स्नाप्ंश्च नद्ातरिपु वल्गुषु । 

ग्रप्यकं धुरूप प्राप्य प्रमदाः पञ्च घट् तथा ॥ \५॥। 
संवाद्यत्युधापीना नायी रचिरलोचनाः । 

परगिगिक्छ तघान्यान्यं प्राति काटनाः ॥ ५१॥ 
द्यान् ष्ान् गननानुषटस्त्रव सुरमामुतान् । 
रश्च मधुलातराश्च मात्रयामामुव द्धि ॥५२॥। 

रल्वाकुवरयाधाप्त चादपत्ता मद्धाव्नाः । 

नाग्रवन्धो < ग्रमत्रासात्न गतं कुन्नरग्रदः ॥ ५३॥। 

मत्तान्मत्ममाकागाी एवमामीन् तदा चम्; । 
नपिनाः सर्वक्रामिप्त पनचन्दनच्रपिनाः ॥५९॥ 

ग्र्मरोगापंदष्राः सन्या चाच उदारयन् । 

नवापाध्यां गमिष्यामो गमिष्यामो न दाएटकं ॥ ५५॥ 

कुन्तं मरनस्मास्तु रामस्यास्तु पघामुवं । 

रति पादानवाधास्त दस्त्यश्नारद्धवन्धकाः ॥ ५६॥। 
ग्रघ द्रा विनट्स्न नरास्तत्र सङ्खणः । 

भरतस्यानुग्रातापः स्वगाथयमिति चाब्रुवन् ॥\०॥ 
नतो मुनवतां तघां तदन्नममृतोपमं । 
दिव्यमक्त्योपमागानां नामवटृल्ण मतिः ॥ ५८॥। 

्रप्याश्चवाग्रवन्ाश्च चलस्याश्चव सर्वणः। 
वमु: सुमृणं तृप्राः सवं चाद्ृतवाससः ॥ ५६॥। 

40. 



८ ६ ९ रामायणं 
कुत्नराश्च खरोषटराश्च गोऽत्नाविमृगधनिषः। 

वमूवुः सुमृणं तृप्ता नानाविधगतिस्वना : ॥ ६०॥। 
नाण्ु्तवासास्त्रासात् नुधितो मन्तिनोऽपि वा । 
नसा घस्तकेणो वा नरः कथिदमृत् तदा \ ६१॥। 
वतवर्वलपार्येष॒ छटाः "॥2४५ क माः । 
ताश्च कामवद् नग्बो द्रुमाश्चासन् मधुच्युनः ।। ६२॥। 

वाप्यो मेरेयप्राणीश्च मष्रमांमचयिर्वताः । 
प्रतेः वतरेद्चव मार्गमागृग्तत्तिरेः ।। ६३॥। 
ग्र्रिपि च वागाद्धर्मिष्टात्तत्रमंचपेः । 

पल्ननिर्वृकसंमिद्र : धररपपि रमान्विनिः ॥ ६९॥। 
वुच्यधतावकाणानि ग्रु्तान्यन्नस्य तिष्टति । 
धाचाणां च मद्धम्राणि णातकौम्मान्यन तठ: ।। 1 | 

स्याल्यः कुम्भाः कल्तम्यद्च मधरुपूगी ः मुमंम्करृनाः । 
गावनस्यस्य तक्रस्य दपिम्यसमगन्धिनः || ६६॥। 
टाः धरी रमानाया दध्र ग्रेतस्य चापर । 
वमव; पयम्रापि णक्रावाश्च संचवाः ॥ \०॥ 
कल्ल्कांशरृणकयायांश्च स्नानानि विविधानि च । 
ददृग्ुमातनम्थान तीर्भेषु मग्नां नराः ॥ ६८॥ 
गरुल्ानप्रमतश्रापि दतधावनमंचभान, । 

श्रच्नाचन्दृनकल्कांश्च समुरेयु च तिपए्रनः ॥ ६१॥) 



ग्रपोध्याकाणःं २६१ 
दान् परिमृष्टो माल्यानि विविपानि च । 
धाटकापानद्श्व गुग्ान्यत्र मर्मणः ॥ ०५ ॥ 
ग्रतरनं कदत: कृचा विविधानि च । 
तनुत्राणि विचि ए्रवनान्यामनानि च ॥ ०\॥ 

प्रतिधान दरान् रणान् वततोटणतवानिनां । 

ग्रवगा्रान् मुत्र दान् मात्यलयुष्करान ॥ ० ॥ 

नालवेद््ववाघ्र मरन् प्रचम॑१।९ । 
चारयतः वग्रूनां न नातं ददणिरे तठ ॥ ०२॥ 
त्यम्मयन मनृप्राम्न म्वप्रकल्यं तदं । 

द्राति कृतं तादृगमातस्य मद्पाा ॥ 28 ॥ 

रत्य पममागानां हवानामिव नन्दन । 

माद्रातनाप्रम पम्य मा शमिव्यत्यवनत ॥ ५॥ 

प्रततरम्म्र ना नव्या गन्धवाग्र प्रव्ागनं | 

माद्रातमनुन्ा्य ताश्च सवा काडुनाः ॥ ०६॥ 

तिव मत्ता मद्वात्कएर नाम् 

यव टिव्यागुष्चन्द्नोनिताः । 
तव दिव्या विविधात्तमब्रतः 

धकृ प्रकी मनुतः प्रमदिताः ॥ ०५॥ 

रत्यापर एमाय ग्रयोध्राकाएटे भरदात्रातिधं 
नाम एततमः सर्गः ॥ 



३६६ र भाधष 

(. 1. 

ननो तामुपिचाध मरतः सपरिच्छदः । 
र तातिच्यं मद्रान काल°भ्येत्याम््रवाद्यत् ॥ ९॥। 

तमृपिः पुरषव्याघरं संप्र्य प्रात्रालिस्यितं । 
रताग्रधोत्रो भरतं मरदानारम्यभापत ॥ २॥ 
कच्चित् पुत्र सुषरनप्रं तव्राग्य रतना गता । 
८ भश्रल्त ननः कचदरातिश्च णंस मञनघ ॥ ३॥ 

नमुवाचात्रनितं कला मरतो उमिप्राणम्र च । 
प्राप्रमाद्मिनिष्क्रातमुषिमुन्तमतत्रर ॥४॥ 
मुवोपिता स्मि भगवन् ममलिवनवार्नः। 

नपितः सर्वकामिश्च भगवन् वटणम्चया ॥ \॥ 
ग्रचन्रमसंतापाः मुभिन्नाः मुप्रातिष्ठिनाः। 
ग्रपिप्रप्यानुपादाय मवं स्म सुमुवोपिताः ॥ ६॥ 
ग्राम्ये वां भगवन् मामनु्नातुमदरि । 
भ्रातुः ममापं व्ास्यामि प्रुमननम् चनुपा ॥ ८॥ 
ग्राप्रमं तस्य धर्मन्न धामिकप्य मद्धात्मनः। 
प्रायस्य कन माग गच्छेयं भगवन्न ॥ ?॥। 

पात्नरनानि कतालन्न कलस्मिन दण पत श्राप्रमः। 

ससीतालच्मणः लो धमीत्मा यत्र वर्तन ॥ ६ ॥ 



ग्रघोध्य।।५ 

रति पृष्टस्तदा तिन भतन मक्ात्मना । 

ततः स मतं धीमान् मदर्पिरिदमत्रवीत् ॥ ५०॥ 
भतार्धतृतीयेपु योननघ्नत्रन वने । 
चिच्रकृदा गिरिस्तात रम्यनिर्ग्रकन्दरः ॥ १५॥ 
उत्तरं परा््माधित्य तस्य मन्दाकिनी नदी । 
पुप्पितदरुममंक्त्ना नानाधनिनिपविता ॥ ९२॥। 
तामत्तरा च मगिनं चित्रकरे च धर्वतं । 
तयोः पाकि तच द्रल्यमि च्रं मुमंव॒नां ॥ १३॥ 
कृवाप्रमपद् पम्यमक्राते म्लन्मणः । 

मातया भार्वया माध वभत।{~ मवा श्रुतं । ५४॥। 
दूर पनन मा दरननिणाणनां प्रदनिं । 

गतवातरिममाकौणी वाङ्न यानु रापव ॥ १५॥ 
ध्रयाणमिनि च प्रुा रातपानस्य बाधितः । 

द्धा पानानि मानां त्रां र्ववाएयन् ॥ १६॥ 
वमाना कृणा दाना सद् दत्य मुमिज्रया । 
काणत्या तस्य ग्रार कराम्यरां चरणावुभौ ।॥ १०॥ 
ग्रसमृद्रेन कामन सवनाकम्य गरिता । 
कंका चापि नप्राङ् कणौ लतनपान्विता ॥ १८॥ 

तं प्र्क्तिमागत्य भगवन्तं मद्धामुनि । 
सुमित्रा भरताम्मासे तस्थौ दाना स्माकृला ॥ १६॥ 



रामायणं 
ततः पप्रच्छ भरतं मरद्रानो दृषठत्रतः । 

विरापं ज्ञातुमिच्छामि मातृणां तिसृणां तव ॥ २०॥ 
टवमुन्तस्त॒ भाता भरदातन धामा । 
उवाच प्रान्ननिवीक्यमिद् वचनकाविद्ः । २१॥ 
यामिमां भगवन् दानां णोक्राधद्धतचतसं । 

स्थितामयुमुवों साधो देवतामिव प्रणयामि ॥ ८८ ॥ 
टपा नं पुरुषव्याघ्रं मिंद्धविक्रालगामिनं । 
कौणल्या सुपुवे रामं धालारमदितिय्रा ॥ २३॥४ 
रस्या वामनेत्रं शचिष्रा चपा तिष्ठति टर्मनाः। 
किकिरस्य णाव फ्राएपिणी वनालन ॥ :२॥। 
ट्तस्याम्ना मुनौ व्रद्धान् कुमान दवद्रपिगी । 

यमी लन्मणणचुप्रौ वारौ मत्यपराक्रमा । ५ ॥। 
धण्वम्युद्धिग्रद्दूयामकप्रवदनां म्स्रितां । 
मुमि नननामतां नन्मास्यावधारय ॥। ६ ॥ 
यस्याः कृन नरव्याघ्रौ वनवाममिना गनो । 

7नयुत्रौ नरेन्द्रश्च म्व दरक गनः ॥ २०॥ 
टृशर्यकामां ककवोमनावां धनिघातिनौं । 

ममतां मातरं विद्वि नृणंमां कुलयांसनां ॥ >८॥ 
सघा तिष्टति करको नुणंमा प्रापनिश्चया । 
ग्रतामृत्तं द्धि प्रणयामि व्यसनं मददन्म : ॥ २१ ॥ 



९ क 
च ४, प्रयो 

त्युक्ता नार्तो वाप्यगदरदया गिरा । 
।नभश्रार स ताम्रान्तः करटो वनगतो प्या ॥ २०॥ 
भ्रातरो मरपिस्तु व्रवत्तं मरतं तदा । 

्रत्युवाच मद्धावुद्रििद् बचनमर्धवन् ॥ २५॥ 

न दाावगन्तव्या केकयी भत चया । 

रामधाम" कोतत् मुवोद्कं भविष्यति ॥ १९॥ 
ग्रमिवाव् तु तं मिदर कृवा चामिप्रद्निणं । 
ग्राम्य मातः मेन्दं गुग्यतामित्यचोदयत् ॥ ३२ ॥ 

नतो वात्रिरिथान् युक्ता दिव्यकेमपरिच्छ्यान् । 

ग्रध्रारद्त प्रपाार््ो व्रन् वटरविधो ननः ॥ ३९॥। 

7त्र्ाधा गनाग्चव दमकाः ध. 1 विनः । 

ताम॒ना रव घरमात सघोपाः सप्रतस्थिरे । २५॥ 
विविप्रान्यय् पानानि वृर्त्ति च नप्रूनि च। 

्रपवुः मुमरराणि पदृस््ाश्च पदातयः ॥ ३६॥ 

ग्रथ यार प्रचरकस्याः कौएल्याप्रमुषाः खिषः । 
रामदूर्णनकादिएयः प्रवनूर्मुदितास्ततः ॥ ३०॥ 
स चापि तङ्णाकीमां सुतां शिविकां शुभां । 
ग्रस्याच प्रवी धीमान् मरतः सपरिच्छदः ॥ १८६॥। 

मुमच्रस्वनुप्रात्रेण सदितः सपताकिना । 
सत्नामरणयतत्रण वीरो मरतमन्वगात् ॥ २१॥। 

11. ५१ 



३०० रामायण 
ह प्रधात। वमौ सेना गनवातिसमाकुत्ता । 
द्ननिणां दिशमास्थाय मद्धामेष र्वोत्यितः ॥ 8०॥। 
वनानि च व्यतिक्रम्य नुष्टानि मृगपल्तिमिः । 
ग्रगाधां मीनर्कलित्तां पमुनामतरत्रदौं ।। 8९॥ 

सा संप्रदष्टद्रिपवातियाधा 
चिनार धनतो मृगपनिसंघान् । 

मद्धावनं तत् प्रविगारूमाना । 

नरेन्दरपुचस्य ररान्न सेना ॥। ६२॥ 

उत्यर्पे रामायणे त्रयाध्याकाण्टे भतरानुक्ना नाम 
एकणनलमः सर्गः ॥\ 



सघोध्थ [न २७१ 

(1. 

तपा मद्धत्या घायिन्या धतिन्या वनवासिनः । 

ग्रदिता गृघ्पास्तत्र मनुघ्रा विप्रटृटरवुः ।॥ १।। 
ऋल्ाः धृप्नसघाश्च रुवन्तश्च ममनतः । 
दृण्यन वनरानीपु पवनयपु नदष च ।। ॥! 
त मंप्रतस्ये धर्मीत्मा धीमान् दणरघात्मत्नः । 
ततो यधिर्मावा्येः णव्दवाणाग्रवधिमिः॥२॥ 

मरतस्त् मदाप्रान्नो ध्रातदर्णनकाद्या । 
मुगव्यान्तानुचरितं प्रविवेण मद्छावनं 18 11 
मागरौघनिमा मना सा तु तस्यानुम्ायिनो । 
मद्धो सहाद्यामास प्रावि ग्बामिवाम्बुद्ः ।॥। ५॥। 

नुरेमीवचिर च द्रवारलेञ्चाचत्तोचमेः । 
ग्रनान्नच्या चिप कान्तं तस्मिन् देणे तरमेव सा ॥ ६॥ 
म गवा द्मघानमय्रिप्रात्वराद्धनः। 
उवाच मरतो धामान् णुं णिषटसंमतं ।। ०॥। 
पराटृणं तन्यत उषं प्रादरणं च तं मया । 

व्यत्त प्राप्राः स्म तं देणं मरद्रानां पमत्रवांत् ॥ ८॥। 

ग्रयं गिरिथिच्रकृट इं मन्दाकिना नदं । 

तन् प्रकाणत हरान्नात्तमघनिभं वनं ॥ १॥ 
४ 9: र 



३५२ [भव 
गिरेः सानूनि रम्याणि चिच्रकूटरस्य संप्रति । 
वारृणिरवमग्यते मामक; पर्वतोपि; ।॥ १०॥ 
मुच्चति कुसुमं चित्रं नगाः पर्वतसानुषु । 
नीत्ता स्वातपापप्रे तों धूमोप्तयोनयः ॥ १९॥। 
ते मृगगणा भाति शीघ्रवेगाः प्रधाविताः । 

वागुप्रविद्राः शरदि मघरात्य रवाम्बरे ॥ १२॥ 
किन्नराचरितोदेणं पण्य णचुघ्र पर्वतं । 
द्वमदायराकाणा सागरं मकर्रिव ॥ १३॥। 

कुवति कुमुमा्ाडान् णिरःमु मुरमानिव । 
मेघग्रकाणेः फलकदात्तिषात्याः सु्ोधिनः ॥ \8॥ 
निष्करलमभवच्चैव तद्रनं घोरदर्णनं । 
ग्रपोध्येव त~ ऋण संद्रति प्रतिमानि म ॥ ५५॥। 
वुरोटरूलो रेणुरमौ दिवमावृत्य तिष्टति । 
तं वद्धत्यनित्तः णाघ्रः कृवान्नव मम प्रियं ॥ १६॥। 

म्यन्द्नांस्तुरगोधतान् सृतमुष्यरधिष्ठितान् । 
ट्तान स्ंपततः पण्य णोरं णचरुघ्र कानने ॥ ५०॥। 
एनेर्वि्ामितान् पण्य वर्षा: प्रियदणनान् । 
मनोत्नरपा य भाति कुसुमंश्चि्िता उव ॥ १८॥ 
मृगीनिः तद्धिता एत बद्धवः प्रेषा वन । 

तमध्यासते णेत्तमधिवापं घतत्निणां ॥ ९६॥ 



त्रघाध्धनप १५९ 

ग्रतिमा्रमवं दणो मनोन्नः प्रतिभाति म । 

तापमानां निवासोऽयं वयन स्वरपिघ्रोपमः ।॥ २०॥ 
साधु सन्या; प्रतिष्ठां विचिन्वतु च काननं । 
पा तौ पुकपव्याप्रौ पणें तद्विधाप्रतां ।॥ २१॥ 
भटस्य वचः ध्रुवा पुरुषाः एस्रपाणायः। 
विविप्रम्लद्रनं वार धूमं च दटृग्रुस्ततः ॥ २५॥ 
ते तरान्ताक धृमाग्रमचु्ातमीग्ररं । 
नामानुपो मवत्यप्नप्रुवमन्रव राघवौ ॥ >३॥ 
रय नात्र नव्याघ्रो रृतपुत्रो मदावत्तौ । 
ग्रन्येऽप्यत्र भविप्यति तापा वनगोचाः ॥ 28 ॥ 

नच्छरला वचनं नयां मतः साधुसंमतः । 

मन्यानुवाच तान् र वीननिजत्र्मर्दृनः ॥ २५ ॥ 
प्रत्ता भवलस्तिप्टततु नतो गतव्यमन्यतः । 
ग्रनको ग४८॥५ मुमच्नो ध्रष्टिेव च ॥ २६॥ 
टरवमु्ता ततः मनां संप्रतस्थे परतप: । 

भाता पतर धरृमाग्रं तर द्रष्टं समादधत् ॥ २०॥ 
व्यवस्थिता ता म्ली तदा यमनिरत माणा वनधूममग्रतः । 

वभूव कृषा पुनरेव वादिना प्रियस्य रामस्य समागमेप्सया ॥ २८ ॥ 
इत्यर्पे रामाये ग्रपोध्याकाण्टे एामाग्रमदूनं 

नाम द्विशततमः सर्गः ॥ 



३८8 रमायणं 

(, 11). 

दीर्घकात्तोपितस्तत्र गिरौ गिरिविरप्रियः। 
वेदेद्छाश्च त्रियं णंसन् स्वं च चित्तं वित्तोमयन् ॥ ९॥ 
ग्रथ दाणयिधितरं चित्रकृठमदूर्णयत् । 
मावाममरसंकाणः णचीमिव पुरदरः ॥ २॥ 
न रात्याद्रेणनं सीति न मुदद्वर्विवामनं । 
मनो म वराधत दृष्ट्रा रेमणायमिमं गिरि ॥३॥। 

८ श्चननचन्तं माने नानाट्िन्नममाकृलं । 
णिः वमिवोद्रिनधीतमदिविमृपितं ।। ॥ 
कचिद्रतनतमरंकाणाः कचित् नतनरमंनिभाः। 

धातमातिष्रवणाश्च कचिन्मरकलप्रमाः ॥ ५ ॥। 
एस्यकतनक्रामा्च कचित्त्यातारमप्रमाः । 
विरात्रत्यचन्तन्द्रस्य मानवा धातुमृपिताः॥ ६॥। 
एावामृगगणद्रोपितरननुगणमविनः ! 
सानुमिमात्ययं णन्ता नानावुन्नापणामितः ॥ ५॥ 
ग्राम्रतम्युमनर्तध्रः पियानः ककुमेधवः। 
ग्रडरिमव्ययनसरविल्वनिन्द् कयः ॥ ८।। 
कावर रवेगोरम्धकस्तिनकिम्तप्रा । 
वदाम“ पिर्वेत्रचन्दनवीर्नकः ॥। ; ॥। 



ग्रयोध्याकाणरं २०५ 
पुप्यवदिः फलोपिगिप्ादषदिर्मनास्तः । 
एवमादिमिकोर्णः चवं पुप्यत्यवं गिरिः ॥ १०॥ 
गततग्रस्यषु रम्यपु परणयतान् देवत्रपिगः। 
किन्नरान् दृन्द्रणो मदर रममागान् मनस्विनः ॥ ११॥ 
प्रावावमनान् वद्धं प्रकाएयम्क्राणि च । 

ध्व विग्याध्रललाां क्रार।£ ५५८ मनो म।^ ॥ १२॥ 
तलप्रपातरदरविस्यन्देश्र कचित् चचित् | 
मरवद्विभात्ययं णलः स्रवन्मद् व दिः ॥ ५२॥ 
गदम्यः तुमिगन्धा नानापुष्यगुणान्वितः । 
रात्रा उदटरतः कं नां न प्ररयत् ॥ ९8॥ 
यरदाङ् णाद ऽनकास्वया साधमनिन्दिति । 
नक्मान च वत्स्यामि न मां रोकः प्रधन्यति ॥ ९५॥ 

नानापुष्यफले रम्य नानादिनगावनि । 

विचित्रणिष्र् काप्मिन् कृतकामो<स्मि वि~ ॥ १६॥ 
ग्रनन वनवामन मया प्रप्र मदत् फलं । 

प्रनृणवं पितुरधमाद्रतस्य प्रियं तथा ॥ १०॥ 

वदेद्ि पमसे कचिचित्रकृरे मया प् । 
पण्यत्ता विविधान् भावान् मनांवाक्काधसंगतान् ॥ ९८६॥ 

ररव कामृतं प्राप्राः सीति पृत्रपपोऽपरे । 
वनवासस्थिता ग्रपि प्रेत्य मे प्रपितामद्ाः ॥ ११९॥ 



३५६ रामाघणं 
गिता गेतलस्य रानति विणात्ताः शतशस्विमाः । 
वरध बद्रमिरवर्णेनोलिपीतसिताषणेः ॥ २०॥ 
चित्रा भात्यचलेन्द्रस्य दताणनणिषा इव : 
ग्रोषध्यः स्वप्रमालच्म्या प्रानमानाः ₹ स्लशः ॥ २\॥। 

क्ि€८प्रभा टेणाः कचिद्र्ानसंस्यिताः । 

कचिदेकणितला भानि व्व स्यास्य भाविनि ॥ २२॥ 
निचे गगणं भाति चित्रकः समुत्यितः । 
चित्रकूटः सुकृरौ «पं गु्छकः सेवितः णिवः ॥ २२॥ 
कुष्पुत्रागवकुलमर्नप्रपरिच्छ्दान् । 
कामिनां संस्तरान् पण्य काणिवत्रलतराप्रुनान् ॥ 28॥ 

मदिताश्रापविद्राश्च मान्यता; कमन्सम्रनः 
कामिमिर्बनिति प्य फलानि विविधानि च ॥ २५॥। 
वस्वौकसारां नन्िनीमतीत्यवोत्तरान् कुद्रन् । 
धर्वतश्चि्रकूठा ऽसौ वटमृलफल्तादकः ॥ ५६॥ 

रमं दधि कान्तं विदन् कानन 

चया सदानन च लक्मान द् । 

ति प्रपत्स्ये कुन्तधर्मवर्धिनों 
मतां पथि स्या नियम परिस्थिनः ॥ २३ । 

रत्यर्पि रामायणो श्रोध्वाकाणएटे चित्रकृटरवाना 
नाम त्रिणततमः सर्गः ॥ 



अयोध्य [नप २०० 

(1. 

रघ गेन्ताद्धिनिष्क्रम्य मेधिलों कोणन्तश्रर : । 
ग्रदर्णयच्छचितन्तां पम्पां मन्याकिनों नदं । \ ॥ 
ग्रत्रवांज्च काराद्धां चारुचन्दरनिनाननां । 

दस््रातनतनवा रामां रातनावत्सोचनः ॥ ९॥। 

विचिच्रपृल्तिनां रम्यां दलतरर्सवितां । 
कृमुदोत्पन्तमंहनां घण्य मन्दाकिनों नदं ।। ६॥ 
नानाक्िस्ताररुद्धः संवृतां फलपुष्यंद् 
रत्नों शतरात्रस्य नन्िनोमिव सर्वलः ॥ 8॥। 
मुगवुघ्रानुपानानि कत्तुपाम्मांमि मंप्रति । 
नीध्रीनि ्मागीयानि प्रातिं मनन्ति म ॥५॥। 
तनदराचारधराः सिद्रा वल्द्व्छणप्न्समः। 

मारमा विगाद्न्त कान्ते मन्दाकिनों नदो ॥ ६ ॥ 

ट्त रि वत्गृवचमरा नियमाद्रधवाद्व 

ग्रादत्यमुपनिषएठत मुनयः संणितत्रताः ॥ ०॥ 
मरणो दूत व्वा; प्रसृता व पर्वते । 
ह्या  ुप्पवपा किरत्यते च मेदिनो ।\ ८ ॥। 
ग्राधूतान् वायुना धण्य संततान् वुष्यतचयान् । 
पोप्रयमानानपरानम्मस्यमत्तत्तोचने ॥ \॥ 

46 



२८ रामायणं 
वचिन्मणिनिकाणोदां क्रचित् धुतिनणालिन । 

काचित्ननयटाकोणीं ध्य मन्ध । नदं ॥ १०॥। 
एते दि दन्य । रघादाद्धेयना दिनाः । 

ग्रध्रारोरति कल्त्याणि विकृन्रत्तः ग्रूभा गिः ॥ १९॥ 
दणनाचित्रकग्रस्य मन्दाकिन्याश्च मर्वए॒ः । 
ग्रधिकं धुरवामे न मन्ये नव च दूर्णनात् ॥ १५॥ 
ठतापरिकल्वयर्मृनिमिस्तपादमममन्वितिः । 
नित्यं विन्नोमिननन्तां विगार्म्व मया मद्ध ॥ १६॥। 

मवोवन्न विगादस्व मानि मन्योि 1 नदं | 

प्रमन्नाम्वुवदां नित्यं तद्ाद्दमृणां ॥ "8॥। 

नरिरिव नेः धरामियोाध्यामिव पर्वतं । 
मन््रस्व वनित नित्यं णर तामिमां नदं ॥ \५॥ 

न्न्माग्चापि धमात्मा मन्िणे त्ववस्थित: । 
चं चान । वदे प्रतिं ननवग्रा मम ॥ १६॥। 
नन्िनान्युधमुन्नाना मन्तिनानि च भाविनि । 
वाभ्यां ^ वत्रमम्यां विगाक्म्व माजा ।॥ ५८॥ 

उपस्यणेन्विधनए वन मननफल्नाणनः । 

नायोध्यायि न तात्या म्पुदधयामि चया सदः ॥ १८॥ 
मुगध्ृ्रत्तोरितां 1 ५ 

[८100 1५} गनमिंदवानरे : । 



९६५ ६१ ~८> अ्योध्याकाएयं 

मुपुष्पितस्ताररुक्छरन्तंकरतां 

न सार्स्ति घारस्यां न गतक्कमां मवत् ।॥ १९॥। 

रनाव रामा विततं प्रुभं वचः 
प्रिवाद्धिनाचः सरितं प्रति व्रुवन् । 

चचार् रम्यं नयनान्नप्रन 

म चिचक › ध चर्धनः ।॥ ८० ॥ 

रल्यार्पे रामाया ग्रयोध्याकाण्ट मन्दाकिनीवानिा 

नाम चतुःणनतमः सर्गः ॥ 



३८० रामायण 

(, ४. 

मस्तु नलिनं रम्यां चित्रकूटे च पर्वतं । 

सुतां ननकरानस्य दूर्णपरिवा न्यवर्तत ॥ ५॥ 
उत्तरे तु गिरः पादे चि्रकृटरस्य राघवः । 
द्रण कन्दरं रम्यं णिलाधातुसमाचिनं ॥ २॥ 
मुखप्रवपस्तरनिः पुप्यभारावत्तम्विमिः । 
सवतं च एद्धस्यं च मन्नटिनिगणोच्^" ॥ २॥। 
नं दृटा मवनितानां मनोदृष्टिरं दरं । 
व्राच राघवः सीतां बनदर्णनविस्मिलां ॥॥ 
वदद मने चननस्तवास्मिन् गिग्किन्द्र । 

धरिप्रमविघातार्घे साधु < प्.स्वतां ॥ ५ ।। 
चदर्मिव विन्यस्लः णिन्तापटा <यमयग्रतः । 
ग्रस्य पारं तरः पुष्यः प्रवृष्ट रव कणरः ॥ ६॥ 
राघविंवमुनण सा माना प्रकृनिमुन्दर । 
उवाच प्रावन्निग्धमिदृ श्रल्णलरं वचः ॥ ० ॥ 
ग्रवए्यकार्ये वचनं तव म नन्दन । 
मलार चव धरण्वामि एनं पु्ितपादपं ॥ ८॥ 
रवमुन्तस्तया तस्मिन्नुधविष्रः णिनानने । 
मद्ध वत्या विणात्तात्नीं वचनं चद्मव्रवीत् ॥। { ॥ 



्रघो५।।प २८१ 

गनद्ताद्तान् वननान् पण्य नि्ीमवाप्पिणः । 

किल्िका विरे शृदत्तीव ^ ५५५: ॥ १०॥। 
वृचरप्रिया सौ णकुनिः पुत्र पुरेति मापन । 
मुं ककं वाचं पुरेव तनना मम ॥ ९१॥ 
विद्गां मद्धरात्ना ऽयं मानस्कन्धममाग्रितः। 
मंगीतमिव कृवीगः काकिन्म्यानुकरृतति ॥ ५२॥ 
ग्रयं गोप्राविदः णड काकि्नानां विद्धदमः। 

मुवव्रटरममंवदटर तया च्य प्रमाप ॥। ५६॥ 

टपा कुमुमिनं वन्नं वुप्पमारानता लता । 
दृण्यन माभनतर्वे प्रमादरेवि चमायिता ॥ १४॥ 
एवमु प्रिवस्याद्ग मचिन्तो प्रियमापिणो । 
मृघम्तामनिन्याद्का म भारा दल माविना ॥ \५॥ 

विवलमाना माद्र तु माता सुरमुतापमा । 

दर्पामाम रामस्य दवं प्रि्दूर्णना ॥ १६॥। 

म निपृ्ाद्कतिं रमो धति मनःएि नागि । । 

चकारे तिन्तकं पत्या लत्तादे चिरं तदा ॥ १०॥ 

त्रासा भवपान नन सा गिर्िातुना । 
न्तर विनिवि्रेन ससयव निणामवत् ॥ ९८॥। 

कणरस्य च पुष्पाणि करेणामृग्य राघवः । 
ग्रलकान् धूरमामास मेपिल््याः प्रातिमानसः ॥ ९१॥। 



३८ रामाधण 
अ्रनिरम्य तधा तस्यां णित्तायां रघुनन्दनः । 
ग्रन्धोधमा-1 मधित्या देणमन्यं गाम सः ॥ २०॥ 
विचरत्ता तथा साना दटदू्णं दरियघ्रपं । 
वन वद्रमृगाकोणां सा मवाद्राममाश्चिघत् ॥ २५॥ 
रास्नां परिम्भातां परिभ्य मक्ामनः। 
मात्वयामाम वामात्रममिभत्स्यं स वानरं ॥ ८८॥। 
मनःणिनायाश्नि कः मातायाः माथ वन्नमि । 

ममदटृण्यत संक्रान्ता रामस्य विधुनारसः ॥ >३॥ 

्रतद्ाम नतः माना गते वानरयृच्य । 
षट मनुविमंक्रात्मघाद्ं ममनःणिनं ॥ २४॥। 
ग्रपण्यद्र वेद्धा वन तस्मिन् मनौक्त । 
ग्रविट्े वणाक्रानां प्रदाप्रमिव काननं ।) ५ ॥। 

टना च मात्रवाद्ममभाककुम मार्धिनी । 
साधतदरनुगच्छाव वनमिन्वाकुनन्दन ॥ २६॥। 
तम्याः प्रिया रामस्तु रव्या द्वा । 
मद््ितिस्तदृणाकानां विणाकं : प्रवी वनं ।। ८० ॥ 
तदणाकवन रामः मापी व्यचरत् तद्रा । 

गिरियुच्या पिनाकीव मद र्मवतं वनं ॥ २८॥। 

तात्रन्धान्धमः कस्य वुष्पैः व्रल्वधारिमिः। 
समन्तंचक्रतरमौ कामिनी नाननाद्धिती ॥ २९॥। 



त्रयोध्याकाणदं ६ 
ग्रा्रदरवनमात्तौ तौ कृताघीरावतंसकंौ । 

मापी तावचलतं णोभयां चक्रनुर्ूणं ।। २०॥ 
ट्वं स विविधान् देणान् दरणपिवा प्रियां प्रियः । 

ग्रात्गामाप्रमयद् मुमंमृष्रमन्तेकृतं ॥ ६१॥। 
्रत्युत्नमाम मप्रानो नच्मागा गुर्वत्सत्तः । 
रणयन् विविधं कम मीमि्िः म्वक्रलं नदा । २८॥ 
गरुटरवागद्लांस्तत्र मध्यान् कृल्तमृगान् दण । 

प्रणाकरतान प्रप्य ।णानामान् पक्वा काश्चन ।। ३३।। 

नदष कर्म मौमित्रग्राता प्रीतो भवत् तदा । 

क्रियां व्रलबरश्चति रमः मातामय्रान्वण्ान् ॥ ३8 ॥। 

ग्रं प्रदा मनिभ्यः मीताघध वरवर्णिनी । 
नयोप्यददादाचामधुमामं च मंमृनं ॥ २५॥ 

नयास्तृप्िमघात्याय्य वोरमाः कलणाचवोः । 

विधिवल्नानका धञ्नाचक्र मा ध्राणधाप्णां । २६\। 

णिद्र मामं निक्तं वच्ोपागायोधकाल्यनं । 

नद्रामवचनात साता काकिम्यः प्र्वरनत ॥ २७॥। 

नां ददर्णं नतो मती काकिनायासितां मणं । 

रः स धराराततरचः कामचारा विद्मः ॥ ३८॥। 

ककिन््ीद्नानां तां रामो ग्राद्धः ९९1 । 

सा र कोप्रानवन्धा मर्तः प्रयदरपिता ॥ २१॥। 
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९८ धत तां काको वारमत्तों धनः पनः । 
कोपयामास वंदृष्धों पत्ततुण्डनषेस्तुद्न् ॥ 8०॥। 
तस्याः व्रस्फरमाणीषट भ्रुकुटोपुगरमूचितं । 
मुलमान्ना काकुत्स्यस्तं काकं प्रत्यघधप्रत् ॥ 8१॥। 
मस धृष्टमाना विद्धगां राममध्यविचिनलवन् । 

साताममिपप्रातिव ततश्चुक्रोध राचवः । ४६॥। 
सोऽमिमच्य णरेपीकामिधीकान््र वार्यवान् । 
काकं तमनिमसंधाच मसत ुरयपमः ॥ ४२॥। 
म तयानिदरृतः काकन्चल्लाकान वर्वधावन । 
देवद् नवाः घननी पप्रानरचत लघुः ।। 22 ॥ 

गर यत्ागमन् काकम्तच्र नच ददर्ण मः। 
रपाकामृतमाकाणं म रामं पुनरागमन् ॥ 2" ॥। 
स मध्र न्यपतत् काकों राघवस्य पादयाः । 
सातायाम्नच्र धण्यत्या मानुपीमा7्यन् गिरे ॥ 8; 
प्रमादं कुक् म राम प्राणः सामच्नमस्न मे। 
ग्रख्रस्यास्य प्रनाव्रन णां न लन क्रचन ॥ ४०॥ 
तं काकमव्रवादरामः व्रादयाः णमा गनं । 

सानुक्राण्नतग्रा सत्यमिद वाक्वमुदाप्यन् ॥। ४॥। 
मया तपपरीतन साताप्रियचिकोर्ुणा । 
ग्रसरमतत् समाधाष वदधावरानुमन्िनं ।। 8; ॥। 
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य्त् तु मे चरणौ मूध्री गतस्तं तीवितेप्तया । 
ग्रच।९"५५५ [ चपि म र्यो दि णरणागतः ।॥ ५८०॥। 
ग्रमोपं क्रि्रतामल्लमटमकं परित्यत्न । 

किमदं णालयनु ते णरेपोकेति कथ्यतां ॥ ५५॥ 
एतावद्धि मया णक नव कर्तं प्रियं का । 
्रकाद्ुद्धाना तरीव वं तीवितं मरणाद्ररं ॥५२॥। 
वरवनुतप्प ̀  समाग संप्रधार्य तत वापस; । 
ग्रध्रगच्छदरयार्ास्त्यागमेकस्य पणितः ॥ ५९॥ 

माधव्रवाराघवं काका नचमकं त्यनाम्परद । 

ट्कनच्राऽपि नावप वत्य्रमादान्नराधिप ॥ ५४ ॥ 
एामानुन्नातमकं नल् काक+>५५।तपत् । 
वेदा विष्मिता तच काकस्य नमने छने ॥ ५५॥। 

निपत्य णिमा काको नगामाघ्रु यथेप्सितं । 

लन्माणानुचा रामश्चकानतर क्रियाः ॥ ५६॥ 
ग्र तेन्यस्य मद्तो गनवानिरघोटतं । 
र्राव तुमुलं शव्द सागरस्येव वर्धतः ॥५५॥ 
ग्र स विवुधानविक्रमः कमलदत्ायतदृष्ित्रवित् । 

९[म॥ तमीक््य लक््सणं स गुूवचः प्रतिपूत्य चोत्थितः ।\ 

रत्या लमायणो ग्र्ोध्याकाएटे रपीकाखविमर्ननं 
नाम पञ्चणततमः सर्गः ॥ 
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ग्रघ राम नालीन् मरते चानिगेच्छतः। 

नस्य मन्यस्य मर्तः प्राद्रासीन्मद्धास्वनः ॥ ५॥। 
निन स्वनन मद्ता वधमानेन बाधिताः ¦ 

गु्ठा: संतत्यन॒व्यीघ्रा निनतिल्यर्वनवासिनः ॥ ० ॥। 
ममुत्यत्ः वगाख्रस्ता मृगवृद्याश्च दृदरुवुः। 

नाश्रोत्ममतर्वत्तान प्रवेतुररयो गछाः ॥ २॥! 

दरवणेरिव छषटप्या ददुधुगन्रवुधःाः | 
त्यन॒म्भत मद्धामिंद्धा मद्धिधाश्च व्यन्नाकरयन् ॥ ४।। 

विन्ानि विविश्रव्यीनाः स्वस्ति तपुद्धिनानयः। 
विब्याधराः ममुत्यतुः किन्नरा भतरं दराः ॥ + ॥\ 
ग्रम्याम प्रतिमया नम्य देणम्य नन्मः। 

मेन्यस्यागच्छनः णच्ध रति राम न्यवदवत् ॥ ६॥। 
नमुवाचाव्यय्ा रामः मुमिजासुव्रत्ाम्या । 
मदा स्वननि गम्भारं तचरं विन्नावनामिनि । ८ ॥ 

म ्क्मााः मंवरितः माननमारुच्छ पुष्पितं ! 
दिणः क्रमा मेप्र्य प्राचों दिणमवन्नन ॥। ट ॥। 
उदृयुवः सुसंप्रक्य ददणं मङूनों चम् । 
्राश्रगतमंद्रणीं बनेगा पानिमिः ॥६॥। 
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म रामाय नत्याघ्रां लच्मणः परवीरा । 

ण्रणंम मनामायात्तोँ वचनं चदृमत्रवात् ॥ "~ ॥ 

पतिं संणमय वाव सीता निविर तां गृद्धो । 
कक सत्य च धनुषी कवचं धारयस्व च ॥ “५ ॥ 
नागाश्रावमंपणी तां चमुं स निशम्य च । 
रामः प्रच्छ मामिति कस्यमां मन्यमे चमं ।॥ ५६ ॥। 
रात्रा वा रात्रपुत्रा वा वनसस्मिनु मृगयां गनः । 
मन्यम वा प्ातचं तथा नतत्मा णं म ॥ ५६॥) 

दरवमुक्ता<श्र रमाण ल्म वाक्यमत्रवात् । 
द्रधन्नन्निव कान न्वत्तितिः पावको घा ॥ १४॥। 

मयता पआत्वकामा <पें व्यते; दात्य <मिपचितः। 

ग्रावां द्वनुमिद्धाम्यति भरनः ककयामुतः । ५५॥। 

ग्रसो च मुमद्धाम्कन्धा विद्रपा मुमद्धाद्रमः। 
वात्र गनस्कन्य कोविदरारधतनो यथा ॥ १६॥। 

मवनीव बर्ाक्राममग्रा वानावरुत्ना द्रुताः । 

गृद्धातधनुपश्चामा प्राधा: सन्नो भवानघ ॥ १८॥ 
गर्वा वं गिरिगुदां सार्वः प्रवि स्वयं । 
ग्रस्मान् ङ्नत्तं समायातः काविदारधना रेण ॥ ५९॥ 

ट्त शत्रनि सकट छृयानार्क्छ सादिनः । 

ममत्तान् पर्विातोऽसि राम शेलमुाश्रय ॥ \६॥ 



रामायण 
ग्रपि पर्येमग्याक भरतं पत्कृते मरत् । 

राघव चमिदे प्राप्नो टःषं वे सङ्धितो मया ॥। २०॥। 
यन्निमित्तं भवान् रत्याच्य॒तो राघव णाग्यतात् । 

सप्राप्नोऽवमरिः पापो भरतो वाणगाचरं ॥ २१॥ 
भरतस्य चपे दोषं नाके पर्यामि राघव । 

तस्मिन निरते खख वमनुणाधि वसुंधरां ॥। ५८ ॥। 
प्रय धुरं तं संष्ये केकी ९ ०६१।५०। । 

मया पश्यतु दःलाता दस्तिमग्रमिव द्रुमं ॥ -३॥ 
केकयो च दनिष्यामि सानुवन्धां सवान्धवां । 
कर चैणाग्यं मद््ता मदिना परिमुच्यतां ।। 28 ॥ 
ग्रखेमं संयतं क्रोधममसत्कारं च मानदं । 

व्रात नाच्तमान योधेषु करनाच्रव दताणनं ॥ > ॥ 
ग्रसेद् चि्रकृट्रस्य काननं निणितः णर: । 
दिन्नणच्रुणतणां कर्प्वि णोणितोदकरं ॥ २६॥ 
ण्रि्निरमित्रकद्याः कुत्रा २ ग।ल्धा । 
ग्राधः धा. 'प्यत्तां नराश्च निदा मघा ॥ ८० ॥ 
एराषां धनुपश्चा सननृणो रच मद्रा । 
तसेन्यं भतं दा भवेयं नात्र संणयः ॥। 2८ ॥। 
प्रमयथितद््यनागां स्यन्दनोत्निप्रचक्रां । 

विमधिननागातरां ०।णिताद्रं नरेण ॥ २; ॥ 
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भरतनपचमूं चं द्रत्यसीमां शयानां । 

मृगाव्रगवुकमुक्तानय्य मद्राणमित्नां ॥ २०॥। 

रत्पार्पे ९ ।धप ग्रघोध्याकाण्टे त्त्त्मणक्रोधो 
नाम घटरणतनमः सर्गः ॥ 
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ग्रसक्रटस्तु सौमित्रिं लक्सं क्रोधम्र्हितं। 
एमः संगंमचानार' वचनं चेद्मत्रवीत् ॥ \॥ 

विप्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदा न् किं । 
ग्रनिष्र भरतात् किल्रु बन वं सृततुमिच्छपि ॥ :॥ 
किमन्र धनुपा कार्मसिना वा सचर्मणा । 
मङरघ्रामे मद्धाप्राज्न भ्रानि स्वपमागन ॥ २॥ 

प्राप्रकान्तोपद्णो °स्मान् भतो द्रष्मिच्छति । 
न्मा. मनमाघ्ेप नाङ्ितं कतुमाचरेत् ॥ ४॥ 
न चने निष्ट वाच्यो मनो नाप्रिवं वचः। 
ग्रे चयाप्रयमुक्ताः स्यां भलस्याप्रिव कृ ॥ \ ॥ 
कथं नु पुरः पितरं द्न्यात् कस्याचिटाधदि । 

भ्राता वा भ्रातरं न्यात् मौमिते प्रि्रमात्मनः ॥ :॥ 
यदि रत्रस्य ट्लास्वमिमा वाचः प्रभाम । 

वल्यामि मातं दृषा गरात्यमस्म प्रदोचतां ।॥ ०॥ 
उच्यमाना द मता मवा न्वच्मा नच्तः । 

रत्यमस्मं प्रवच्छति वाषमित्येव वन्यनि ॥ ए॥ 

तघोक्ता धमणानेन तिन सत्यदिनिन मः। 

सन्म; प्रविवेणव स्वानि गात्रा नत्नपा ॥ \ ॥ 
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नद्राक्व लन्माः श्रुचा त्रीरितः प्रत्युवाच द्ध । 
चां मन्यं दर । प्राता ते मरतः स्वप । ५५॥। 
त्रारितं न्तन्मां दृष्टा राघवः प्रत्युवाच द । 
ट्वं मन्य मद्धावाङ्रस्मान् द्रष्रमुपागतः ॥ ५५।। 

इमां वाघ्ेप वे ीमिकरात्तर"^्नालितां । 
वनवासमनुध्ाय गृ नतुमिागतः ॥ १२॥ 
णतौ तौ सप्रकार ते गोचवन्तौ मद्धावत्तौ । 

चानुवेगममी घोरावग्रणौ नपतेरमी ॥ ५६॥। 
रप चेव मङ्ाक्रायो रातति वाद्धिनीमुे । 
नागः णचरुन्नयो नाम वरद्रस्तातस्य धोमनः ॥ ५8 ॥ 
रति मंमाप्माणस्तु रामः सौमि्निणा मद् । 
नां चम् द्र्यसंप्रणीं दटर्णं सद मातवा ॥ ५५॥\ 
ग्रवतो्यं च सानाग्राह्लक््मणो त्तत्सण्वस्नतः । 
रामस्य प्राश्चमागम्य वीरस्तस्यावधोमुवः ॥ ५६॥। 
भतनाघ संदिष्टा संमदा मा भवेदिति । 

ममनततात् तस्य देणस्य सेना वासमकल्ययत् ॥ ९८॥ 

गरध्यर्धमिन् ।4चभूयीननं पर्वतस्य सा । 
ग्रावृत्यावासितारण्ये गन्वानिसमाकुत्ला ॥ १८ ॥। 
निवेए्य सनां मरनः पद्यां धाद्वतां वरः । 
ग्रमिगततुं स कावुृत्स्यमियेष गुरुवर्तकः ॥ ११ ॥। 



३१२ रामाघणं 
सा चिच्रकृटे भरतेन सेना 

धमं पुरस्कृत्य विद्धा दुर्ध । 
प्रः ।(नाचीय तराग्रनस्य 

विरोचत नीतिमता प्रणीता ॥ २०॥। 

इत्यार्षे शमाघणे श्रयोध्याकाण्डे सात्ताधिरोद्धणां 
नाम सप्रगततमः सर्गः ॥ 
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निवि्रायां तु सनायामुत्सुको भरतस्तदा । 
गाम प्रातं द्रष्टं णचु्रसद्धिता विनः ॥ \॥ 
पिं वणिषटं संदिए्य मालुम ् प्रमानय । 

रति व्रततिमपयर म त्गाम गुरृवत्सनः ॥ २ ॥ 
मुम लनः एत्र त वगेनान्वयग्यत । 
रमदर्णननो द्धी मातस्येवर तस्य दि ॥ २॥ 

पृच्छनवाघ्र मतस्तापपानालयस्यितान् । 

णं च वन तप्मिन म्लः संचयान कृतान् ॥8॥ 
मृगाणां मद्धिपाणां च कदोधार {>करतात् । 
गच्छत्रव मद्ावाररसुतिमान् पुरपपमिः ॥ ५॥ 
ग्रमात्यानत्रवीत् मवान् भतः मत्कृतान् पितुः । 
मन्व प्राप्राः स्मतं दृणं भद्यात्ना पमत्रवात् ।। ६॥ 

नातिद्रर॑मद् मन्ये नदं मन्द् वकवत, : । 

र्द फलानां संर पुष्पाएयवचितानि च ॥ < ॥ 
काष्टानि प्रमिमिग्रानि मृन्वान्याव्राष्टतानि च । 
उचवदरानि चीराणि लच्मोन तपा धरुवं ॥ ८। 
गरमि्नानाङ्किलः पन्था विकालेश्श्रममीयुपां । 
रद् वाऽ२८।नां कुन्नराणां तरस्विनां ॥ १॥ 



२९९ रामाघण 
णेत्तपार्धे चहिन्दत्वे्णस्मिगर््तां । 
प्रमप्याधातुमिच्छति तापसाः सततं वने ॥ १०॥ 
तस्यासौ दृश्यते ध्मः संकुलः कृल्लवर्त्मनः । 
ग्रदे तं दुरेषव्य घ्रं पितुः संरैणकारिणं ।॥ ११॥ 
ग्र २५।४ काकुत्स्थं मङर्पिसमदर्णनं । 
ग्र गवा मृद्धर्ते तु चिकुरे समतततः ॥ १५॥ 
मन्दाकिनोमनु्राप्रस्तं ननं वाक्वमन्रवीत् । 
तरगत्यां वुरयव्याघ्र ग्रास्ते वोए़मन पेतः ॥ १६३॥ 
नरेन्द्रो निर्न प्राप्नो धिच तन्म सत्रीवितं । 
मत्कृते व्यसनं प्राप्रो नाकयानोपमो वणी ।। ५४।। 

मवान् कामान् परित्यत्य वने वसति राघवः । 
रति तोकरवरिठस्य पाद्या; संप्रसादयन् ॥। \\॥। 

रामस्य निपतिष्यामि साताप्राश्च पुनः पनः । 
रतं लालप्वमा : स वन देणप्ात्मन्रः ॥ ५४॥। 
ददर्णं मरतो पुण्यां वण» (नां मनोरमां । 
सातलतान्नाश्रकणानां पर्विद्धमिरावनां ॥ ५०॥ 
विणान्तामूरधरविस्नागां दमर्विदिमिवाधं । 
एक्रावुध 4० म्यां कार्मुकाभ्यां विमृपिनां ।॥ ५८।। 
वृद्धया रुक्मयृष्टाम्यां नामान्यामिव्र चावतां । 
्र्वतरिमप्रतीकाणर्घरिस्तिणगनः णिः ॥ ५६ ॥ 



्र्ोध्याकाएद ३६५ 

फ्रामितां दाप्रवदनेः सर्वैभीगवतीमिव । 
म।१7५7भ्यामतिम्यां च विरानितां ॥ २८॥ 

7कमविन्द्रविचिचाग्यां चमम्यां चापि णानितां। 

गाधाङ्गन्ित्ररासक्तं थितः कनकमृपितेः ।। २१॥ 
ग्ररिसंघरनाधृष्यां मृगः सिंदगुकामिव । 
्रागुदक््रवा दण वदो संद्प्रपावकां ॥ २२॥। 
द्दण भरतस्तत्र ववां रामनिवणन । 
म चनन मद्रत त् ददरण भद्तां गुर ॥ २३॥ 

उदन राममासीनं नटरावल्कत्तधारिणं । 
मिंदस्कन्धं मद्धावाद् पुण्टराकनिने्तणं । २४॥। 
धथिव्याः सागरात्ताप्रा गोप्रारं धर्मचारिणं । 
मद्तत्मा मद््मागं व्रद्याणमिव णाग्तं । २५॥। 

मद्धापविषएमामानं मातया न्मन च । 
२ दृष्टा भतः ग्रामान् टः लर [कधं रुत ¦ (। २६॥। 

ग्रम्यधावन धमीत्मा भ्रातरं ककयोसुतः। 
रा च वित्तन्तापातो वाष्यसंदिग्धपा गिरा ॥ २०॥। 
ग्रणक्रुवन प्रापित धरे वच. भन्नवीत् । 
यो टम्त्यश्रयः धुवं सर्वतः परिवार्थते ॥ २८॥ 
त्तक्रन्यान्यसवाधयी द्रष्र च न शक्यत । 

वन्यम् गः धरिवृतः सों <पमास्ते «७९७: ॥ २२॥। 



२१६ रामायां 
यस्य पतर्पथोिषर्ुक्तो धर्मस्य संचयः । 
णरोरक्तेणसंमतं स धर्म परिमार्गति ॥ २०॥ 
चन्दनेन मारण घस्याद्धमुयत्तेपितं । 

मत्तेन तस्याड़मिदं कथमार्बस्य सेव्यते ॥ २१॥ 
वासोमिर््धमारसेषी वे निवसितः पुरा । 
धृतानिनः सो<वमिदे प्रसुप्रो नगतीतत ॥ ३६॥ 

ग्रधारयग्यो विविधाश्चित्राः मुमनसः मरतः । 

सोऽयं तद्राभारमिमं सद्धत राघवः कथं ।। ६२॥। 

मन्िमित्तमिद् प्राप्नो टवं रामः मुलोचिनः । 
धिग्नविनं नणंसस्य मम नोक विगर्दिनं ।। ३8॥ 
इत्यसौ विनयन दीनः प्रम्वित्नमुवपङ्गतः । 
परादातपरेत्य रामस्य प्रातद्ररतो एदन् ॥ २५॥ 

टःलानितप्नो मतो रात्पुचा मद्ात्रलः। 
उक्ताय सकृदरानः धुननीवाच किञ्चन ॥ २६॥। 
व्राप्पापिरधितक्रापो कि रामं प्रच्य परणाम्विनं । 
्रात्येवं समामाघ्य व्यातं नाणरकलत् लदा ॥ ५५॥ 
णरजुघ्रश्रापि रामस्य ववन्दे चरणौ रदन् । 
तावुभौ च ९नानिङ्ग्य रामो र्वम् तथवे[५न] । २८।। 

ततः सुमचेण च तन चेव 
ह नधत एर् नावरे । 



ग्रघो५।०।॥ ' ५६७ 

दिवाकरश्रेव निणाकयश्च 
याम पुक्रवुरस्यतिन्यां । ३६ ॥ 

नान धार्धिवान् वाणायुघ्कल्यान् 
+भगता्तत्र मदत्याणय । 

वनौकमः वर्य ममेत्य सवे 
-पाभुरनिा फरट्रम्तप्रानों ॥ ४०॥ 

रत्या रामायणे अ्रपाध्याकाणट मतसमागमो 

नाम ग्रष्रणततमः सगः ॥ 



३१ रामाघणं 

(1. 

ग्राघ्राय तु सतं मूर्धि धरिघन्य च राघवः। 
ग्रदधे भरतमारोप्य पर्यपृच्छत् « "दितिः ॥ १॥ 
वा नु तात पिता तेऽनमुग्बद्रए्यं चमागनः । 
न रि वं प्नौततस् स्य गुरोरागततुमर्रसि ॥ >॥। 
चास्य वत पण्यामि ट्ररादररतमागनं । 
टष्रणीतमणयेऽस्मिन् किं तात वनमागतः ॥ ३॥ 

कचिटणरयो रना कुणना सत्यसद्भः । 
एतरमृवाश्रमेधानामाद्धती धर्मः चावि^ । ४ ॥। 
म कचचिद्राद्छ्ाणो विद्धान् धर्मनित्यस्तधाधनः। 
£ ल्वाकरोनुः ध्याया यप्रावत् नान पृत्यन ॥ ५॥। 
तात कच्चिच्च कौणत्त्या सुमित्रा च वरण स्विना। 

मुषिना कचिदाया च दवी नन्दति क्रक ॥ ६॥ 
कचचिटिनयसंयत्रः कृन्तपुत्ो वङधश्रुनः । 
ग्रनम्रवुरनुप्राप्रः सत्कृतश्च धुरोदितः ॥ ० ॥ 
कचिदनिपु त बुनो त्राणा मनिमानुनुः । 
दतं च दोघ्यमागां च क्तत वदयत सदा ॥ ८॥। 

रघ्रत्रे परमाचार्यमस्रणाख्रविणारदं । 
मुधन्वानमुधाध्यरावरं कचित् वं नावमन्धर ॥।? ॥। 



ग्रयोध्ध।।प. ५९१ 

कचचिटरात्मसमाः प्राः १तवन्ती तितेन्द्रियाः। 
कृतत्ताश्चेटितत्ता्च भक्तास्ते तात म्ण; ॥ ५५॥ 

मल्नमृन्तो दि वित्नयो रज्ञो मवति राषव । 

म॒मेवुलो मल्निवरैरमाल्यधर्मकोविंदे : ॥ 1 ॥ 
कचिनिद्रावणं नेपि कच्चित् काल विवुध्वम । 
कचचिचचापरर्त्रेषु चि्तस्यर्थमर्घवित् ॥ १५॥ 
कचिन्मल्रप्रत नेकः कचित्न बट्धमिः मद । 
कचित् न मन्तो मन्न न एषटमनुधावति ॥ \२॥ 
कचिदर्धे विनिधित्य लघुमूलं माद्यं । 
ननिप्रमारमते कर्तृ न द्राघयसि राघव ॥ १४॥ 
कच्चिन्न क्रियमाणानि दे्प्राभाष वा प्रन: । 

१ 

[के क 

विट्रस्न सर्वका्रीणि कर्तव्यानि नरेश्रराः ॥ १५॥ 
कच्चिन्न तर्वायुक्ता वा चे चाघ्यपरितर्किताः। 
वरया वा तव ०।भात्यत्रीध्यत्ते तात मानवाः ॥ १६॥ 
कचचिन्मार्वसरस्ेण कं क्रीणासि पणिटितं । 
पणितो च्छर्थकृच्छरेप व्रृयानिःपरेवसं चः ॥ १०॥ 
मर्मरेरपि मृवीणां घो नयः पर्ुपास्यते । 
तथ~ ॥यगुतस्तस्य नास्ति तेपु सङाघता ॥ १८॥ 
टकोऽ्यमात्यो मेधावो प्ररो रत्तो विच्नाः । 

रात्ानं रानयुतरं वा प्रापयन्मदतों थिवं ।॥ ९९॥ 



रमाया 

कचिनमु ८५५. मुष्येपु मध्यमेषु च मध्यमा; । 
नघन्याश्च नघन्येषु मृत्यात्तार नियोतिताः ॥ २०॥ 
कचित् कृपिकरेस्तात मुनिविष्रौ ननाकलः। 
दवस्य।- : प्रपामिग्र तरगेश्रापए्रोमितः ॥ २१॥ 
९८९ ।रकः समानरोत्सवमेपितः । 
मुकृष्टसीमः प्रुमान् विङ्सापरिवर्रितः ॥ २०॥ 

ग्रदेवम।^कः कचित् श्राप विवरत्रितः। 
कर्चिऽभन्" द् स्फातः मुष्वं बमनि राघव ॥ -२॥ 
कचित् नि निरता वेष्वाः कृपिगप्रनकर्मम् । 
वा्नीयां संस्थिलम्तात नाका दि कृपित्रीवनः ॥ >६॥ 
नेषां गुत्तिपरोद्धरः कचित् ते धारणा कृना । 
ज्या हि रात्धमीण मवं विपयवामिनः ॥ २५ ॥ 
कच्चित् छिव: सात्वयमि कचु तार मुनिता: 

कचित्न ग्रदरधाम्यामां कचिटूकां न भापस ॥ ६६॥ 
कनिन्रामव्रः गुप ककयोमुप्रतास्यवा । 
काटल । कृत्तां न नुघ्यमे ॥ २५॥ 

कचित् मग्रामनातिन्नः प्रृस्त वाहिनीपतिः) 
ग्रसद्धायी < नुगत दति नित्यं च तिष्ठति ॥ २८॥ 
कच्चिन्नु लोक।५।८ कान् त्राद्रलानुपतेवः । 
्रन्घवुर ला क्त मृषाः वण्टितिमानि^ : ॥ २६॥ 



्रयोध्धानै (` 8०१ 

णाखघ्न्यपु मुल्वयु विग्म नषु र्विधाः। 

= "वीत्तिकी प्राप्य निरन् प्रवदति ते ॥६५॥ 
कचित् पितरि संवृत्तिं वतसे पुरुपन । 
पितामद्धानामपिवा वतम ( ल्यमोरतः ॥ २५॥ 
ग्र्।५।९.वधातीतान् पितुपतामदान् ध्रुचीन् । 

ग्रप्रान् च्रपरेपु कचित् चं निचोन्नवरि कर्मसु ॥ २२॥। 
करचिटरन्यं तपरा भा्यमको नाश्नासि राघव । 
क्रचिदराणं समानन्यो भत्येभ्यः संप्रवच्छ्मि ॥ ३६॥ 

कचिदृश्ांश् नागांश्च भोन्वरिः तवाग्रतः । 
एस्रकर्मकृतो वेग्या दनाः कुणलमंमलाः ॥ २४॥। 
कञ्चित् त वाङ्न गुप्र प्रसृताः प्रवर्ति च । 
कच्चिन्न शट वति परिवित्तापकारिषः ॥ २५॥ 
कचित् चां नावनानति चातकाः धतितं पा । 

उग्रं प्रति्ररोतारे कामयानमिव खि: ॥ २६॥ 

वव्रालिण्मय च दत्ताये मुषाय च पणिरिताः। 
राततं नावितं येषां कच्चित् ते त पुरनिताः ॥ १५॥। 

रयापकरणलं वन्तं भृत्यं संमाप्रणे तं । 
्ररमेशर्थकामं च पोऽवनानाति वध्यते ॥ ३८॥ 
कच्चिच वन्तिनो मुष्याः १४४8 विगार €: । 
दृष्टावदाना विक्रान्ता: स्वयं सत्कृत्य मानिताः ॥३१॥ 



६७९ १।१।।५५॥ 

कचिदृष्टश्च श्रश्र धृतिमान् मतिमान् प्रुचिः । 

कुलीनश्चाप्रमत्तश्च दनः षेनापतिस्तव ॥ ४०॥ 
कचिद्रत्तस्य मन्तं च वेतनं च घयोचितं। ` 
सप्राप्रकालं दातव्यं ददासि न विकर्षसि ॥ ९१ ॥ 
करात्तातिक्रमणादेव भक्तवेतनयोर्भृताः । 
मर्तुरप्ययकर्वत्ति सोऽनर्थः सुमहान् भवत् ॥ ४२॥ 
कचित् धृवीनुरक्तास्ते कुलपुत्राः प्रधानतः । 

ग्रादवपु प्रि्ान् प्राणान् संत्यत्राति समाङिताः ॥ ४३॥। 
कचित्तानयदो विद्रानक्तावःप्रातमानवान् । 
गप्क्तवादां द्रतस्त कृता मदत प्र्टितः ॥ ४६ ॥ 

कचिदृष्रादणान्येपु स्वपने दूणयञ्च च । 
त्रिमिखिमिरेविक्ना^= "स तीनि चारकः । ४५ ॥। 
कचित् चं दिपतामर््ः प्रतिपन्नश्च सर्वणः | 
मुटर्बलनांश्र धारयन् वर्तसे पमृदन ॥ ४६॥ 
वीरेरयुपितां पूर्वमस्मानर दे पूर्वतनः । 
सत्यनामा दृषदा रृस्त्यश्रसंकृनां ॥ ४०॥। 
त्रा्छगिः नत्ियेवणयः प्रदरस्तात स्वकर्म । 
नतेन" मद्द। ताद्धत चाधेः सर्द; ॥ ४९॥ 
्र।र।९ निविधाकारं 41 दतर नः । 

कचित् प्रम॒दितां स्फोतामघोध्यां पर्िन्नति ॥ ४१ ॥ 
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कचिन्मनुनणाटल मनुप्यान् समःत९।तान् । 
उत्य्ाग्ात्या पवा रातयुजामिवीन्से ॥ ५०॥ 
कचिन्न सरवे कमीन्ताः प्रत्यन्नास्ते< विणद्भताः । 
मर्वे वा पुनङ्त्सृष्टा व्यामिप्रं घत्र कारणं ॥ ५१॥। 
कचचिनु सदा ति टगानि धनधान्योदुकावु  । 
यरत्रश्र घर्पणीनि तथा गिल्यिधनुर्ध रेः ॥ ५९॥ 

ग्रायस्त विपुलः कच्चिन् कचचिदत्यतमो व्ययः । 

ग्रपात्रपु नति कचित् कोपो गच्छति पार्थिव ॥ ५६॥ 
देवताचपु पितृषु व्राद्मणान्यागमपु च । 
योधिषु मित्रवगेपु कचचिटरच्छति त व्ययः ॥ ५8 ॥ 
कच्वी विग्रद्रात्मा लारितश्चौरकर्मणा । 
ग्रः णान्वकृणननीपथ्यायति मानवः । ५५ ॥ 
गृरालवुप्रश्चा7नः कुणनर्ृ्रकारे च : । 
कचित्न मुत चौरो धननामात्नरपम ॥ ५६॥ 
कचचिद्विवदनो रेपु वलिनौ टर्वलस्य च । 
ग्घ भग ववति कार्मेघ्धिकृता नराः ॥ ५८॥ 
यानि मिघ्ामिएस्तानां पतन्त्यश्रूणि राद्तां । 

तानि वृत्र घग्रन् त्रनि तां मिघ्ना्मिंशारिना ॥ १८॥ 
कचचिद्रदरंश्च वानां मुल्यान् वेग्यान् ससोमपान् । 
दानन वचसा साप्ना जिमिरर्चयमेनप ॥ ५१॥ 
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कच्चि वृदं तापः न् देवतातिघीन् । 
पृत्यांश्च सवीन् सिदाधीन् त्रा २५।४५ नमस्यति ॥ ६०॥ 
कचचिटर्धेन वा धर्ममर्घे धर्मेण वा पुनः । 
उभौ वा प्रीतिसारेण कामेन न विवाधते ॥ ६९॥ 
कचचिदर्े च धर्म च कामं च वदृतां वं । 
विमत्य कालं कालक्नः पवीन् वरद् सेवते ॥ ६२॥ 
कचित् ते २।२७।५।: सर्वे सर्वणाघ्ार्धकोविदाः । 

न °।चत्ति मद्ाप्रननाः पीरनानपद्ः सद ॥ ६३॥ 

नास्तिक्यमनृतं क्रोधः प्रमादो द।घधूृजः। । 
्रूर्णनं तानव (नस्यं पापवुत्तिता ॥ \२॥। 
ृकचित्तनमधीनां वटमिर्नित्यमल्नणं । 
निधितानामनारम्मो मच्स्याचिवालर ॥ ६५ ॥ 

कचित् ते नोपपग्यत्े दोपा द्राद्ण ए़षव । 

फराविष्टो म्तौ लिप्रं नाणकेन्नगतीपतिः ॥ ६६॥ 

इत्यर्पे शमाये श्रयोध्याकाएटे कचित्सी नाम 
नवणततमः सर्गः ॥ 
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त्रा चं।- पृछतं रामं व्यधितचेतनः। 
ग्रापयदृणातीऽसौ मतो मणं पितुः ॥ \ ॥ 
र्य शत्यं परित्यत्य कृवा कर्म सुदष्कां । 
गतः स्वं मानः पुत्रणोकामिधी टिप ॥ २॥ 

वामव णोचंस्तव दर्बनप्सुर 
व्रेव सक्तामनिवार्थ वुदिं । 

वरया विद्धोनस्तव णोकट्ग्यत् 

वद्धमेवास्तमितः पिता नः ॥३॥ 
तु रामस्तमिरानुयुन्य 

भ्रुवा च वाका मतस्य तस्य । 

चिको्पमाणो पधुनन्द्नस्तां 
पितुः प्रतिक्नां स वमूव त्ती ॥ 8॥ 

| लष्मण उवाच] 

टं छखीवुतिमास्याय ककयीं रत्यकामिनीं । 
चका मुमर्त् पापमिदमम्बा पणोर्रं ॥५॥ 

सा एत्यफलमप्राप्य विधवा एोककर्पिता । 
पतिष्ये मङ्ाघोरं निरयं नननी मम ॥ ६॥ 

तस्य मे समूतस्य प्रसादं कर्तमर्दति । 
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ग्रमिपिच्यस्व चानेन व्येन मघवानिव ॥०॥ 

रमाः प्रकृतयः सवी विधवा मातश्च मे । 
वतसकाणएमनुप्ाप्राः प्रसादं कर्ुमर्सि ॥ ८॥ 

वरमानुूद्यी युक्तश्च मुत्तं कामेन मान् । 
त्यं पराप्रुदि धमण ५१।मान् सुदृदः कुर् ॥ { ॥ 
भववविधवा भूमिस्ववा घत्या समन्विता । 

ग्रणिना विमत" प्रद ननी ग्रा ॥ \०॥ 
मिश्च सचिवः सार्ध णिसा पाचितो मपा । 
मातुः णिष्यस्य रातस्य प्रमादं कतुमर्दमि ॥ १\॥ 
नदिं णां सर्वे पि्रा मचिवमाएटनं । 
प्रतितं मनुत्रव्याप्र नातिक्रमितुमरमि ॥ १५॥ 
एवमुक्ता मद्ावाट़ः सवाप्यः ककयामुतः । 
रामस्य णिरूसा परादौ नग्राद भातस्तदा ॥ १६॥। 

नमार्तमिव मातङ्गं निः्रसतं मुदरमुरः । 
भातं भ्रातरं रामः परिधित्येदमन्रवोन् ॥ १४॥ 

कृत्तानः सव्रसंपत्नस्तेनस्वा चरित्रतः । 

एत्यद्तोः क्रं पापमाचरन्मद्विधो तनः ॥ १५॥। 
न दपं चपि ध्यामि पूच्नमध्वरददन । 

न चापि तननीं ५९५८. व्रं विगर्दितुमर्दमि ॥ \\॥ 
परावत् पितरि धर्मतते गौरवं मम मानट् । 
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तावदेव ननन्यां मे ककरग्यामपि गौरवं ॥ \७॥ 
स नान्यां धर्मणीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव । 
५।तापित्न्यामुक्तः सन् कथं कुयामतोऽन्यय्ा ॥ १८।॥। 
चया रात्यमवरोध्याां प्राप्रव्यं लोकसत्कृतं । 

वस्तव्यं दृण्टकारये मया वल्क्वासमा ॥ १६ ॥) 

टव कृवा मद्धामागो विभागं तोकसंनिधी । 

त्चादिण्य चव धर्मीत्मा दिवं दणर्ो गतः ॥ २०॥ 
स चेत् प्रमां रन्द्रो रात्रा लोतणुर् व । 

पित्रा दत्तं वथ्ाभागमुपभोक्त चमर्कमि ॥ १॥ 
चनु्दण समाः सौम्य दृएटकारए्यमाधितः । 
उपभाच्य यद्रा दतं भागं पित्रा मदात्मना ॥ २०॥। 

्दुत्रव।^न सुरत्नोकसत्केलः 
पिता मदात्मा विवरुधापमो नृपः । 

तदेव मन्ये कमा. दितं 

न स्वत्लोकेश्ररतां षि सत्कृतां ।। २३॥ 

रत्यार्पे रामायणे ग्रयोध्याकाणएटे रामप्रश्रो 
नाम दणणततमः सर्गः ॥ 
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(९ }. 

रामस्य तु वचः भ्रुवा भरतः प्रत्युवाच द । 
किं मे धमीदिरीनस्य रनवृत्तं भविष्यति ॥ १॥ 
णाश्रतोऽयं सदा धर्मः स्थितोऽस्माकं नरप । 
तमद रपि स्प्रिते रामे कनोपान् न भवेत्रुपः ॥ >॥ 

मुतमृद्धननां रम्यामयोध्यां गच्छ राघव । 

ग्रनिपेचय चात्मानं कुत्तस्यास्य मवान् प्रमुः ॥ २॥ 
एतान मानुपं चाद्र्दृवस्वं संमतो मम । 
गस्य धमार्धसद्धितं वुत्तमा्रमानुपं । ४॥ 
वैकवस्टे मपि प्रीमांस्वपि चारएयमाथित । 
दिवि घातो मद्धाातः पिता नः समत: सतां ॥ \ ॥ 

उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्र क्रियतामुद्कं पितुः । 
ररे चावं च गरत्ुत्रः पर्वमेव कृतादकौ ॥ ६॥ 
रिरे कित्व दत्तं दि डित्ततषवु राघव । 

गर्तं भवतीत्याटर्मवांश्रातिप्रिष ः सुतः ॥ ५॥ 
तां धुता करूणां वाचं पितुर्मरणसंरितां । 
धवा भतनोक्तां वभूव गतचेतनः ॥ ए ॥ 

तं तु वत्रमिवोत्सुष्टमारवे गनवारिणा । 
वाग्वब्रं भरतेनोक्तममनोननं निशम्य तु ॥ ६॥ 
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रगृ वाद् रामोऽथ पुष्पिताग्र द्रुमो पप्रा । 
वन प्रप्रुना कृत्तस्तथा भूमौ पात सः ॥१०॥ 
तथा दि पपितं रामं त्रात्यां नगतोपतिं । 

कृत्तपातपरिप्रातं प्रर धमित कुनर ॥ ५५॥। 
परातरस्तं मदधेघ्ासं द्विगुणं णोककर्पिताः । 
श्दतः सद वेदा सिपिचुरनेत्रवारिणा ॥ १२॥ 
मतु संततां पुनलत्धा नच्रान्यां वाधमुटपन् । 
उवाच भतं वाक्व ताति टिप्रातमागत ॥ १९॥। 

कित्र लस्य मया कार्वे दत्रीतिन मात्मनः । 
गो मृतो मम णोकन मघा च न म सत्कृतः ॥ १४॥ 

ग्रस मरत सिद्राघ्री पेन रत्रा चयानघ । 
तर्न च सर्वेषु प्रतका्वेषु सत्कृत: ॥ \५॥ 
निष्परधानामनकाग्रां रीनां नपवरण तां । 
नित्रतचन- सोऽपि नायोध्यां गतुमुन्सरे ॥ १६॥। 

मंघराविनवासं मामपोध्याां परंतप । 
कः व्रणासिष्यति ५" (^ लोकातरं गते ॥ १७॥ 

फु प्रोष्य निवृत्तं मां पिता चान्यद् ^।५ । 

कुलः श्रोष्यामि वाक्यानि तानि का ७।०५९, ॥। ९८॥ 
एवमुक्ता तु मरतं माघीमग्येत्य राघवः । 
उवाच णोकमंतप्रः ५ णचन्द्रनिनाननां ॥ ११॥। 
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सति मृतस्ते श्रप्यर्ः पिना दोनः स लच्नप : । 
भरतो इःखमाचटे स्वर्गतं पृथिवीपतिं ॥ २०॥ 
नानकी श्वप्रुरं भ्रुवा सर्वत्वोकगुरे मृतं । 
नेत्राम्यामथ्ुपूणाम्यां न एणाक निर्। त्ति ॥ >१॥। 
ततो बरह्धगुणस्नेषां वाष्यो ने्रेष्रनाघ्रत । 
तथा ब्रुवति काकृत्स्मे कुमाराणां घणस्विनां ॥ २२॥। 
नतस्ते प्रानः सर्वे श्रार्तमाश्रास्य राघवं । 
ग्रत्रुवन् नगतीपात्तं वाष्यसंदिग्धया गिरा ॥ २३॥। 

` उत्ति पुरुषव्याघ्र क्रियतामुदकं पितुः । 
म्रद चापरं च णचः पूवमेव ट तौदृकौ ॥ २४॥। 
स रामः सपरिघ्रत्य रुदतीं ननकात्मनां । 
उवाच क्म प्रच्य टूःवाता दरःषितं त्रच: ॥ २५॥। 

ग्रानयेङ्कद् पिण्याकं चारे च वसनोत्तमं । 

नत्तक्रिवार्धे तातस्य गमिष्यामि धरंतप ॥ २६॥ 
सीता पुरस्ताद्रनतु वमेनाममितो त्रत । 

ग्रे पश्चाद्रमिप्यामि गतिरेषा सुदारुणा ॥ २७॥ 
ततो नित्यानुगस्तेयां विदितात्मा मद्धोधतेः । 

मृदः लातश्च दत्तश्च राम च दृषमक्तिमान् ॥ ८॥ 

सुमच्सतेनुपसुनिः सार्धमाग्रास्य राधवं । 
ग्रत ।यदरलम्ब्य नदोँ मन्दाकिनीं ततः ॥ २१॥ 
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त सुती नदं कृच्छरादपागम्य पश्विः । 
वृ्वां मन्दाकिनो रम्यां वड्पुष्यितकाननां । ९०॥ 
प्राततोयां प्म दरण विगाच्छ विमलां प्रमां । 

ग्रसिश्चतरुदवं स्वे तस्मे च्छेतद्रवदिति ॥१५॥ 
प्रग च रषुप्र्टो तनपूण्न्िह्तानिं 

दिं भान्यामनमुवा एद्न् वच॑नमन्रवौ ॥ १२॥ 

तत् त नुपणाष्रत विमत्तं तोयमुत्तमं । 
पितुन्नाकयु धानां मद्न्मुयतिष्नु ॥ २१॥ 

ततो मन्दाकिनीतीरे प्रुचौ दण नराधिपः । 
पितुर्न्यवतवच्छरामान निवापं प्रातमिः सद् ॥ २४॥ 

दे वत्रोन्मिपरं पिण्याकं दूरमंम्त । 
युध्मः सुटटःवार्त रद् वचनमव्रवीत् ॥ २५॥ 
रद् भुट्ृ्व मदधीन प्रातो पदूणना वयं । 
पद्रः पुष्पा नृनं तदनः ।५८.९वत : ॥ २६॥ 

नतस्तनेव म प्रतयुत्तीयं नापधिपः। 
ग्राफरोर नाव्याघ्रा रम्यसानुं मद्धाधरं ॥ २५॥ 

ततः पराकुद्रामागत्य नगतीपरतिः । 

(९।द् पाणिम्पामुभो मरततन्मनी ॥ २८६॥ 
नेपां तु ह्द्तां एव्द : षमावृत्य समन्ततः । 
भ्रातणां सङ् वेदक पिंदनादसमोऽभवत् ॥ ३१॥ 
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म जनलान्। हृद्तां कर्वतामुदकं पितुः । 
विज्ञाय तुमुलं शब्द् स्ता भरतपेनिकाः ॥ 8०॥ 
मरन्रुवंश्चापि रामेण भरतः संगतो धरुवं । 
तेषामेष मदान् नदः णोचतां पितरं मृतं ॥ ४१ ॥। 
ग्रघ वासं परित्यन्य सर्वे तेऽमिमुवाः स्वयं । 
ग्रप्रेकतः समागम्य प्रासनं प्रधाविताः ॥ ४२॥ 
ग्रचिरप्रोपितं रामं चिरविप्रोपितं घा । 

्रषट्कामो ननः सवी गाम सरेसाप्रमं ॥ ९६॥ 

प्राता त्रसितिास्त तु द्रष्टुकामाः समागमं । 
पयुर्वरविधेवनेस्वाविष्टाः समाकृन्ताः ॥ 88 ॥ 
गरशरन्य गनेरन्ये रथेरन्ये स्वलंकृताः । 
९ कुनारी स्तपेवान्ये पद्यामिव प्रद्रु ; ।। ४५ ॥ 
ता मूमिर्वद्मिवनः वुरनेमिस्वनेन च । 
मुमोच तुमुन्तं णद चौरिवाग्रममागम ॥ ४६॥। 
तेन वित्रासिता नागाः क्तेणुपरिवाग्तिाः । 
प्रसङ्तोऽतुतं णद् म्मुरन्यद्रनं प्रति ॥ ४०॥ 
वराद्धमृगसंघाश्च मदिपाग्च वन चराः । 

व्याघ्रगोकर्णगवया वित्रेषुः पृषतः सद् ॥ 8८॥ 
एयाडसंज्ना दत्यृद्धा देसकारए्टवाः प्रवा: । 

तथा ८ श्वकिलीः क्रौञ्चा विसंज्ञा मेनिरे दिणिः ॥ 8 ॥ 
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तेन णशव्द्न विच्रस्तेराकाणं घल्तिमिर्वनं । 
मानुप?द्ढ मूमिरूमयं प्रवमौ तदा । ५०॥ 
तान् नरान् वाघ्यघ्रषार नन् समीच्त्य च सुटरःणितान् । 
धर्यघ्रनत धर्मज्ञः पितुवन्मातृवन्न सः ॥\ ५१ ॥ 

स तच कांथित् परिषस्वते नरान् 

नराश्च तं कचिद्घ्याग्यवादयन् । 

चकारं सर्वेरपि संविदं तदा 
यधार्कमानेैः पुशचैर्नुपात्मनः ॥ ५२॥। 

तथा च तेषां रुदतां मद्धात्मनां 
द्विं च खं चानुननाद् निस्वनः । 

तधा गुक्छाश्चेव दिणश्च नादयन् 
मद््ात्धनाद्प्रतिमः स श्रुवे । ५३।। 

इत्यार्षे रामायणे श्रयोध्याकं। 12 उद्कदानं नाम 
एकादणणनतमः सर्गः ॥ 
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(. + 1. 

वणिष्ठः पुरतः कृचा दारान् दणरथत्य सः । 

ग्रनिचक्रा> तं दैणं रामदूर्णनकाङूया ॥ १॥ 
शनपन्यस्ट्, गच्छत्यो नदो मन्दाकिनो प्रति । 
दुस्तर तास्तीर्धे रामत्तच्मणसेवितं ॥ २ ॥\ 
कौरात्व्या वाष्ययूर्णेन मुषेन परिप्रुष्वता । 
सुमित्रां चात्रवादानां याश्चान्या रान्रघोपिनः ॥ २॥ 
इदं तपामनाधथा-ं प्रुममक्किष्टकर्मणां । 
चन प्राकृ कवन्तं तीरे पे ते निर्विषयीकृताः ॥ ४॥। 
तः सुमित्रे रामार्थे नलमादाय वोर्ववान् । 
सदा गच्छति सौमित्रिर्मम पुत्रस्य कारणान् ॥ \ ॥ 
टप्कारं कुर्ते पुः सुमित्रे तव धार्मिकः । 
प्ृश्रूपते:नुरणेण पो त्यष्ठं भ्रातरं वन ॥ ६॥ 
स्राप्रधानेन यः पित्रा त्यक्तां निरेपाधवान् । 

दटश्रापदनुष्टषु वनपु सद सातवा ॥ ०॥ 
टवं विलपमाना सा कौणत्या वाष्यविक्तवा । 

ददणङ्कद्पिए्यकिनिवापं परुलतिने कृतं ॥ ८॥ 
दक्षिणेषु दर्भेषु तयुच्यषु निवेणितं । 

* पितुर्दत्तं 0 % ( ~ 

थ्यर् पितुद् त्तं भतुरापतत्तोचना ॥ † ॥ 
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सा तमिङ्कदु चयाकं दृष्टा दिगुटर विना । 
उवाच दैवी कध त्था सवी दणरघस्िः ॥ ९०॥ 
रदमिक््वाकुना्रेन राघवेण म -गत्मन् । 

पितुरित्वाकुनायस्य न्युपरं पण्यत घादृणं ।॥ \९॥ 
तस्य दैवसमस्येद् पार्थिवस्य मङ्ात्मनः। 
नेतरौपपिकं मन्ये मृक्तमोगस्य भाननं ॥ ९२॥ 
चतुरन्तां मर्धो मुक्ता मदेन्दरसटृणो विनुः। 
कथमिङ्गद्पिए्याकं स भ्र वमुधाधियः ॥ ९९॥ 
ग्रतो टृःतरे तोके न किचित् प्रतिभाति मे। 

पत्र मः पितु्दृ्यात् तापर ्ा्यमीदृणं । १९ 
रमिगोङकदपिए्याकं पितुर्दत्तं समीक तत् । 
क्रं > षकृ न विदायत् सर्खधा ॥ ९५॥ 

मा त्गामाघ्रमपद् कौणतत्या पत्र राघवः । 
ततस्तु चरितं गता सवी नुपतियोपितः ॥ १६॥ 
ग्रपण्यत्नाध्रमे रामं स्वगच्यतमिवामरं । 
तं मगिः संपरित्यक्तं रमं व्रच्येव मातर्: ॥ १०॥ 
ग्राती मुमुचुररूणि सुप्वरं णोकत्नालसाः । 
तासां रामः «मुत्याच नग्रार् चरणान् प्रुभान् ॥ १८॥ 

मानुगां पुरुषव्याघ्रः सवीसामनुयर्वणः । 
पाणिभिः सुलसंस्यर्गमृदहृलितलेः भुमेः ॥ ९१॥ 



रामायणं 
मुः -थाप।५ तं रामं ररः पार्धिवखिषः। 
सौमित्रिरपि ताः सवाः त मातुः सोकवेर्वताः ॥ २०॥ 
ग्र्यवाद्यत प्रदो दीनो एामादनतरं । 

ग्रा।०।द्श्र रामस्य लक्मणस्य तथेव च ॥ २१॥ 
देणकालानुद्रयाश्च येऽनुदरपाश्च मातुपु । 
था रामे त्रा तस्मिन् सवी ववृतिरे सिः ॥ ४६॥ 
वृतिं दृणरघात््नाते लक््मणे श्रुमलन्तणे । 
मीतापि हदती तासां ध् स्पृष्टा मुटरःयिता ॥ >३॥ 
र श्राानश्रुधरृषात्ती मा वमूवाग्रतः स्थिता । 
तां परिपत्य कौणल्या माता ट्ङितरे पया ॥ 2 ॥ 

वनवासकृणां दानामिदे वचनम^८॥ । 
विदेष्ठातरस्य सुता सुपा दणरयस्य च ॥ २५॥ 
रामपत्नी कं गे वनं प्राप्रासि तानक । 
, ‰मातवंलतत। परिष ४९६२८ त्तं ।। ६॥। 

काञ्चनं पनमा धस्तं दिवा चन्द्रमिवाघ्रमं। 

मवं ते प्रच्य मां शोको दश्त्यधररिवा प्रं | >०॥ 
भृणं तवद् वेदि व्यसनारणिपंभवः । 
दरत्यमिरमुवं कातं निस्तोपमिव पडूं ॥। २८ ॥ 
्रुवत्यामेवमातीयां तरनन्यां मताग्रनः । 
पादाः ।ताच्य तग्राद् वणिषएस्याघ राघवः ॥ २६॥ 
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परुरोखितस्यागिसमस्य राषवो 
ह सस्यरिन्द रूवामराधिप्ः । 

निधाय पादौ सुसमृदरतेन्रमः 
पदेव तेन।नट्टघ राघवः ॥ २०॥। 

ततो ननघरन्यं भरतोऽपि मन्निमि् 
व्रलप्रधानग्न सद्धेव मनिकिः । 

नेन धर्म्नतमेन धर्मवित् 
सद्धोपविषटटः समुयत्य राघवं ॥ ६५॥ 

किमप वाकां मरतोभ्व्य राघवं 

प्राम्य सत्कृत्य च साधर वच्यति । 

रतीव तस्यार्थ" (4 तत्तो 
त्मूव कौनुद्नमुत्तमं तदा ॥ ९२ ॥ 

म राघवः सत्यधृतिश्च लन््मणा 
मङ्तानमावो नतश्च धर्मवित् । 

वृता: सुक्द्विः परिरेनुरानसा 
प्रधा सदस्यर्पिमिल्ठपो “रपः ॥ २२॥ 

रत्यर्पे रामाघ्णे श्रचोध्याकाण्टे मा^ भगम 
नाम दादणणततमः सगः ॥ 
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++ 11}. 

ग्रयोपविष्ं ध्यायतं रामं "दनि ०५॥ ८ । 
उवाच भरतश्चित्रं धार्मिको धार्मिकं वचः ॥ १॥ 
प्रोपिते मपि न्मा पापं मत्कारणात् कृतं । 

लुद्रया न तदिष्टं मे प्रसोदतु भवान् मम ॥ २॥। 
धर्मवन्धानुवदोऽस्मि घेन नावेद मातरं ! 
दन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्ठार्कामघकारिगो ॥ ६॥। 
कथं दूए रचाभ्नान : व्रुद्रामिननकर्मवान् । 
ग्रं भ्रातव्यवदातुः कुयी कर्म विगर्कितिं ॥ ४॥ 

गुरुः >।<।न् वटश्च रत्रा प्रेतः पतव नः । 
ततो न पररिगर्खामि दैवतं चेति संसदि ॥ ५॥। 
करो दधि धरमीर्घयोरनिमीदृणं कर्म गद्धिनं । 

त्वियाः प्रियचिकीर्पुवात् कुयीदर्मन्न धर्मविनु ॥ ६॥! 
ग्रतकात्त मनिर्व्यत्तं मत्यीनां किल मुनि । 
एत्वं वर्तिना नके प्रत्यन्नं सा प्रुनिः कृता ॥ <॥\ 
नस्य नं मतिमंमोरमनकान्तसमुदरवं । 
तातस्य समतिक्रातं प्रत्यातु चमर्खसि ।॥ ८॥ 
पितुं समिक्राततं यः साधु कुरूते मुनः। 
तदघत्यमिति प्रोक्तमनपत्यमतो<न्यथ्ा । ॥ ¦ ॥ 
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तद्यत्यं भवानस्तु मद् चं टष्कृतं पितुः । 
ग्रनुव्स्व काकुत्स् लोकं सापरुविगर्दितं ॥ \०॥ 
क्रकेयों मातर मां च मुदो वान्धवांश्च नः । 
गता दान् मत्यांखरायस्व सकलानिमान् ॥ १९॥, 
व चाराएवं क च न्नात्र क्त तदाः क्रं च पालनं । 

श्टृणं व्रातं कर्म न मवान् कुमति ॥ १६॥ 
ग्र नेणतमवं वरं धर्म चगितिमिच्छमि । 
मंगृका चनु वान् प्रालपन् क्तणमाप्रङि ॥ \३॥ 

चनुगामा* मागां हि गार्दस्थयं र नमं । 
ग्राटर्थम च पर्मत्नाप्तं कयं त्यततुमिच्छमि ॥ १४ 
यन ब्रु ्नानन तन्मना चावरो कद् । 

म कयं प्रालविद्ामि भूमिं भवति तिरति ॥ १५॥। 

दानवुदिद्धानगुणा सानः स्यानन चाघ्यर । 
भवना च विनामूतो न वनपितुमुत्सरे ॥ १६॥ 
टदूमणितलमच्य्रं पियं एत्यमकाएकं । 

ग्रनुणापि स्वधम धर्मन सदे चन्युमिः ॥ १८॥ 
ररव वानिपिश्चतु सवी; प्रः लपरस्त्ा । 
वितः ₹ वशिष्टा्च व्राद्पमाणा मत्रकोविदाः ॥ १६॥। 

ग्रमिष्ल्तरछःामेरयोध्यापाततन त्रत । 
विनित्य तसा लोकान् मङ्दिरिि वाव: ॥ \१॥ 
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ऋणानि जीएयपाकुर्वन् उदः साधु कर्षयन् । 
पुकह्दस्तर्पयन् कमर्न तच प्रणाधि नः ॥ २०॥। 
ग्र्य दे "दगु सुछ्दस्ते ° निषेचने । 
ग्र भीताः पलानां इददस्ते दिणो दण ॥ २१॥ 
ग्रधरूणि मम मातुश प्रमृत पुर्पषमि । 
ग्रन्य तत्र भवान् स्वं च पितरे रत्न किल्विचातु ॥ ५२ ॥ 

धमी च्छेप वर: प्रोक्ताः ्चिप्रस्यानिपेचनं । 

यत्ने च मद्धाप्राननिः प्रनानां चेव रणां । २२॥। 
णिसा वामिघाचथ्द्धे कुर कर्णां मपि । 
वरान्धवेषु च सर्वेषु मूतघिव मदेर्: ॥ 28 ॥। 
ग्रघ्र मां पृष्टतः कृवा वनमेव भवानितः । 
गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्धमध्यद ।। २५॥। 

तमृवित्रो मागधमूतवन्दिनिः 
मुतप्रिया वाच्यकन्ताश्च मातरः । 

तथा व्रुवन्तं भरतं प्रनुष्रवुः 
धराम्य रामं च यघाचिरे सद ॥। २६॥। 

इत्यार्षे रामायणे ग्रघोध्याकाण्टे भरतवाक्यं नाम 
जयोद्णणततमः सगः ॥ 
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म त्रा भरलनोक्तो रामो धर्मपरे स्थितः । 
रद् वचनमक्तीवं मधे परिपदाऽत्रवान् ॥९॥ 

नात्मनः कामकारोऽस्ति ुरुपो<गरमनाश्चर्ः । 
दनरेतरतध्रेनं कृताः परिकर्पति ॥ २॥ 
मवे याता निचयाः पतनाताः समुच्छ्रयाः । 
मयागाश्च विवागात्ता मईणात्तं च नावितं ।\ २॥ 

रघा फलानां प्रक्रानां नान्यत्र पतनाद्मर । 

एवं नराणां तातानां नान्यत्र मादरम ।।8॥ 

ग्रघागारे दृषस्युसं तीं मृवावमीदति । 
तथ्ावमाद्ति नरा मृत्ुपाणवणं गताः ॥ ५॥ 

सदेव मृल्यत्रनति सर मृत्युश्च तिष्ठनि ! 
गवा सुद्रामधानं सक् मृत्युर्निवर्तते ॥ ६॥ 
ग्रटोराजाणि वततत सर्वेषां प्राणिनामिदे । 
ग्राप्रपि नयपत्त्याण्र प्राप्मे नन्मिवांणवः ॥ ०॥ 
ग्रात्मानमनुणोच वं किमन्यमनुणोचसि । 
ग्राघुस्त ज्षायत पस्य स्थितस्य चरनस्तघा ।॥ ८॥ 
गत्नेषु वन्यः प्रप्रा: शर श्चव रिरोरटाः । 
तरया पुष्पो तीर्णः किं हि कृवा सुखी वेत् ॥ १॥ 



रामाघणं 
नन्दच्युदित ग्रादित्ये नन्द्त्यस्तमितेऽपि च । 

ग्रात्मनो नाववुध्यते पुष्पा न।(५५५ धं । ९०॥ 
टरा प्रसूनं कष्यतति नवं नवमिवागतं । 
एत नां परिवर्तेन प्राणिनः प्राणसंत्तमे ॥ ९९॥ 
प्रधा काष्ं च काष्टं च समेधातां मद्धोद्धौ । 

समेत्य च व्यपेयातां स्थिवा किचित् तरं ॥ ९२॥। 

ट्वं मा्यीग्च पुत्राश्च सुदश्न वसूनि च । 
समत्य व्यवधायत्ते ध्रुवस्तपां परासवः ॥ १६॥ 

न कश्चिदृन्यघा भावं प्राणी पममिवतते । 
तिन नास्ती सामरे व्रतस्य कानुशोचतः ॥ \४॥ 
मरा दि सार्मे गच्छते व्रूयात् कथित् पपि स्थितः । 
ग्रमथ्यनुयरास्यामि पृष्टतो भवतामिति ॥ १५॥ 
यः पूवं प्रकृतो मार्गः पितुपिलामद्घो ध्रुवः । 

नमापत्नः क्रं शोचग्यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ १६॥ 

वतः १५५।* ९५ ग्रोतसो वातिवर्तिनः । 
परात्मा परमे निण॑व्यी धर्मयोन्याः प्रनाः स्मृताः ॥ १०॥ 
परमात्मनः प्रुमर्वृत्तेः क्रतुमि्नाप्रदनिणिः । 
पृतपाया गताः स्वगे पितामदनिपेवितं ॥ १८॥ 
भृत्यानां मरणं कृवा प्रतानां परिपाननं । 

ग्रततरानं च साधुभ्यः पिता नखिदिवं गतः ॥ ११॥ 
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रषा पतर्वदधविधम।' ५।।८य केवलान् । 
उत्तमं पपच स्वर्गतो त्रभपतिः ॥ २०॥ 

त त्नर्णे मानुपरंदैरे परित्यत्य पिता मम । 

तिवो गतिमनुप्राप्नो धव्धवीकविदारिणीं ॥ २१॥ 

न त्रैवेविपरं कथित् प्रत्नः ० ।य]*रति । 

द्विपो मद्धिधो वापि प्रतिमान् वुदरिमान् नः ॥ २५॥ 

हृते बटविधाः णोका वितलनापो रदितं तया । 

विवर्तनोया प्रीरि ९ 4।०९५।५ धरामता ॥ ५३॥ 

संस्लम्मय तनः णोकं मा प्रुचा वस तां पुतं । 

मघा पित्रा निवू्तोऽमि तया कुर् न्प ॥ २४॥ 

हमि निनिव नियुक्ताः एकरा । 

नेव दि करिप्मामि पितुरर्धस्य भासनं ॥ ५ ॥। 

न मया शरासनं तस्य त्यत न्याण्मारिदम । 

नत् चयापि सदा कार्ये सनो वन्धुः सनः पिता ॥ >६॥ 

स॒ एवमुक्तो मरतो रामं त पननत्रवात् । 

५९1९ सोके घाद ८५५२ दम ॥ २०॥ 

न चां प्रत्यत दरःवं मुषं वापि "४ धन् । 

संमतश्रामि वद्रानां शक्रो ^ 1१५१५ ॥ २८॥ 

पा मृते तथ त्वि यथासति त्रा सति । 

्स्येष < सिताः स्यायाथा ते मनुताधिय ॥ ?१॥ 
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स वं व्यसनं प्राप्य न विषीदितुमर्दति । 
ग्रमरोधमरं चीऽसि मद्धात्मा सत्यसंगरः ॥३०॥ 
न वामेव गुर्मतं प्रमवापाघकोविदं । 
ग्रविपक्छतमः शोकः संसादपितुमर्दति ॥ २१॥ 
ग्रााच्य दि निवतेत संतापस्वामरिदम । 

ग्रण्मानमिव काकुृत्स्य धर्ुवरिं पातितः ॥ १०॥। 
ग्रहे तु रितो धीमंस्वग्रा दणरयेन च । 
न त्रीविष्यामि टःवाती ररर्दिगिधदतो घ्या ॥ ३३॥। 

वसतमा््रं सद सकल्मणान ममार्यमायस्तमनाः समाक । 
प्राणान् न त्रच्छां वित्रे प्रादे तथा कु वं धृचिवो प्रणाधि ।६६। 

तधा तु रमो भरनन तप्यता 
प्रतान्रमानः णमा मदापतिः । 

मतिं न चक्रं गमनाय स्वान् 

स्यितः पितुस्तदचनप्रतालघा ॥ २५।। 
क, 
(9 १ 

तदहं धेयमवेक्य शाचवे 
तमं तनो रेर्पमवाप टःखितः। 

न ात्ययोध्यामिति टःषिता<भवत् 

स्थररप्रतिज्नवमवक््य द्धिः ॥ २६॥। 

इत्यार्षे रामायणे श्रयोध्याकाए्टे मरतप्रत्या्नासनं 
नाम चतुःशत^ न: सर्गः ॥ 
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पुनरेव त्रुवाणं तु भरतं मरताग्रतनः । 

प्रत्युवाच पुनः श्रीमान् ननमध्ये «नितस्कृतं ॥ \॥ 
उपप्रत्नमिद् वारं पत् चमवमवोचघ्राः । 

त्रातः पुचों दणरेयात् ककग्यां रानमत्तमात् ॥ २॥ 
धुरा किल मद्धारात्रो मातरं त समुद्रस् । 
मातामद्धाय ते प्रादाद्रात्ं प्रुल्कमनुत्तमं ।॥२॥। 

दरवामुरे तु संग्रामे ्नन्ये तव पार्धिव । 
प्रकरः प्रद्दौ रात्रा वरमाराधितः प्रभुः ॥8॥ 

ततः मा समुपागम्य ततवर माना प्रण़रस्विनां । 
ग्रयाचत मद्रान री वरौ वरवर्णिनी ॥५॥ 
तव रत्य नरव्याघ्र मम प्रत्राननं तथा । 

तत्र रात्रा तथवास्ये निनुक्तः प्रददौ स्वयं ॥ ६॥ 
तन पि्रार्मप्यत्र नियुक्ताः पुरुपर्पमि । 
चतुर्ण घने वामं वपि वरदानिकं ॥ ०॥ 
सोर वनमिदे टरम निर्नने लच्मणान्वितः । 

ससीत्रागतो वीर सत्यवाक स्थितः पितुः ॥ ८॥ 
भवानपि तधा निप्र पितरे सत्यवादिनं । 
कर्तुमर्दति शनेन्दरे णापि रात्यमकएटकं ॥ १॥। 

1], 24 
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:४।८२॥ चय रातानं मत्कृते भरत प्रमं । 

पितरं चादि धर्मज्ञ मातरं चापि नन्द्य ॥ १०॥ 

भ्रूयते दि पुरा तात ९ तिना ५५ स्विना । 

गयेन पतमानेन गयायां च पितुन् प्रति ॥ ११॥ 
पत्नाप्नो ̂  काब्।।त पितरं जापते सुतः । 

तस्मात. पुतचच रति प्रोक्तः ०५१५ स्वयम्भुवा ॥ १॥। 

रव्या वदेव पुत्रा गुणवतो बर्धश्रुताः । 

तेषां द्धि र नवेलानां पम्नेकोऽपि गयां त्रततत् ॥ १३॥। 

एवं रानर्पयः सर्वे प्रतीता रघुनन्दन । 
तत् जपस्व ना्रष्ठ पितरं नरकात् प्रमो ॥ \४।। 

ग्रपोध्ां गच्छ मत प्र..तापनुरज्तव। 
एचुप्रसरितो वीर् सरे «< धितानिमिः ॥ १।॥। 

परवेच््ये दृए्टकारेएवमद्मप्यपिनिः सर् । ॑ 

ग्रभ्यां तु सरितो रत्रन् वदे का लन्मेन च ॥ १६।। 

चं रात्रा भत भवात्रु नागां 

वन्यानामर्मपि राच एमृमापा। । 

गच्छ् वं पुरकवमच् प्रकृष्टः 

णातात्मा चक्मपि दएटकान् प्रवस्ते ॥ \॥। 

हायां त दिनकरभाः प्रवाधमानं 

ह्च वे मात करात् मूर्धि णीता । 
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एतपामदमपि काननद्रमाणां 
हायां तामतिणिणिरां समाप्रपिष्ये ॥ १८॥ 

णरवुघ्रः कुणलतरोरस्तु ते पराप: 
~~~ पिन ^ 
€ मिनिमन विदितः प्रधानमन्नी । 

चवारस्तनपक्ा वयं नेन्द्र 

मत्यस्य नृय करवाम मा विषाद् ॥ \{ ॥ 

सत्या मापे श्रघोध्वाकाएटे परामवाकं नाम 

वच्रदणणततमः सर्गः ॥ 
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(1 ४. 

ग्रघ राममनिच्छतं गमनाय प्ररं प्रति । 

शन्नो नेयायिकस्-षां संमत : सर्वणाख्वित् ॥ १॥। 
ग्रा्ातयंश्च मरतं नावालित्रीक्छणोत्तमः । 
उवाच रामं धर्मत्नो धमीपितमिद् वचः ॥ २॥। 
साधु राघव मा ते मूटुदिरेवं निरर्थका । 
नरस्य प्राकृतस्येव गच्छ वुदिस्तपस्विनः ॥ ३॥ 
परावद्ाकं पितुर्न कर्तृ नरवर् चया । 
कृतं सर्वे समारभ्य यथा वग्युपग्यते ।॥ ४ ॥ 
निर्वेदादीपितो मृ ः करैव्यं मागत्तुमर्ृति । 
तपोधमीनिरामेण र्ये च निर्येनया ॥ ५॥। 
ननु ति तात तेनेव पूर्वे दत्तमिदं तगत । 

ग्रस्मिन् न्यस्तं च भत सोऽयं चामेव धाचने ।। ६।' 

रद्ध च कृतं पित्रा तवेद् कनतुपं विनी । 
केकयी च सुत्राम रात्यं तुभ्यं प्रयच्छति ॥ ८ ॥ 
तद्रद्धाण प्राः पाद्धि स्वननं सुषिनं कुर् । 

सौमि्र्वरि देव्याश्च वद् ा भारमुत्सृत ॥ ८॥। 
ग्रतः घरमिमा प्रतं प्रा्ेरनुपरसेवितां । 
कामादरात्मकृतां मिध्ा नामिगततुं चमर्मि ॥ \॥ 
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त्यनति गुता कामतोभवणं गताः । 
श्चीक रव पुत्र स्वं प्रुनःणेफं नरोत्तमं ॥ १०॥ 
न द्धि त्रां स्वगतस्तात पिनोपालव्युमद्ेति । 

परस्मात् तेषु शरीरिषु एरोरात्तरमाथ्रतः ॥ ११॥ 
कः कस्म पुरषो वन्धुः किं काप कस्य केनचिन् । 
पदेको नाते ननतुरेक टव विनयति ॥ १२॥। 
तस्मान्मा । पिता चेव प्रतिग्रयसमावुमौ । 
उन्मत्त रव विनेय पोऽ सत्नेत वे नर्: ॥ ५३॥ 
यरा ग्रामात गच्छन् र्ः कश्चित् क्चिद्रसत् । 
उत्सुत्य च तमावामं प्रतिप्रतापरे धद्नि ॥ ५8 ॥ 

ट्वमव मनुष्याणां पिता माता गुर वमु । 
रतास् मातरे काकुत्स्थ ततरां कामचित्तया ॥ १५॥। 
नोपतस्कं समं दिवा " च्धानमकृतमितं । 
्रस्यातुं नार्हते वीर् कापघं वटधकएटकं ॥ १६॥ 
ममद्राव्रामघोध्यायामात्मानमनिषेचय । 

टृक्व्रणीधा रि चां नगरा सप्रतात्तते ॥ १७॥ 
एनमोगाननुभवन् मारान् पार्धिवात्मत्न । 

विद्र वमयोध्यापां पथा एक्रखिपिषटपे ॥ \८॥ 
न ते कथचिदरणएघस्वं च तस्य न कश्चन । 

रन्यो राना वमघ्न्यस्तस्मात् कुर् पटृच्यते ॥ ११॥ 
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वीनमाच्रं पिता नत्तोः भुक्रं रषिरवायुना । 
सथुत्तम् ना मातुः पुषस्यात्मनन्म तत् ॥ २०॥। 
गतः स नुपतिस्तत्र गत्तव्यं घत तेन वे । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां व तु मिध्या विङ्न्यते ॥ २५॥ 
ग्रथ धर्मविदो पे पे तांस्तान् पृच्छामि नेतरान् । 
ने दि दःखमनुप्राप्य विनां प्रत्य मेनिरे ॥ २५॥ 
ग्रष्टकाः पितृरिवत्यः कायीमिप्रसृतो नः । 
ग्र्स्ोषद्रवं पण्य मृतं किमवणिप्यत ॥ २२ ॥ 

यदि मूक्तमिङान्मेन कायमन्यस्य गच्छति । 
द्वयात् प्रवमतः प्राद्र न स पथ्याद्नं वरेत् ॥ ५४॥ 

दानसेव्धना क्ते प्रन्या मेधाविभिः कृताः । 
धत्स्व दि दौत्तस्व तपस्तप्यस्व संत्यत्न ॥ २५॥ 

त नाप्ति पर् रत्येतां कुर् वुदि मद्धामते । 
पानं मा मनं कार्पाः प्रत्यननं कुर् घव ॥ :६॥ 
ततां तुदं श्य सर्वलाकवि६५] । 
त्यं वं प्रतिगृणघर मातेन प्रसादितः ॥ २०॥ 
तस्मान् कुर् रतां वुद्विं तिष्ठ एनन् स्ववर्त्मनि । 
त्रद्छणा मानसः पुत्रः लुपा नाम मङाग्रणाः ॥ २८॥ 

रक्वाकुख्च महाभागः काकृत्स्यश्र धरंतधः। 
एपु्दिलीपः मणा दघ्न नएषमिः ॥ २६॥ 



म्रयोध्धानप. ९९१ 

तीप्रतिर्कलः शोमां्क्रेवर्मी मायाः । 
पुरकत्सः गिवि्धीमिन् धुन्धुमारो मगीरघः ॥ २०॥ 
विचक्र नोऽ नरेएयश्च माना वघ्रधरोधमः। 

्ररिषरनेमिर्धमीत्मा पुवनाश्रश्च वीर्यवान् ॥ ९१ ॥ 

मान्धाता पौवनाशिश्र राना वे्रवाोपमः। 

प्रयातिश्चैव एतर्पिः संमतश्च म२५५।; ॥ २२॥ 

वरदृद्श्रो मनुष्येन्द्रः सचर्वालोकविग्रूतः । 

ते चान्ये च वदवो नरएतोकापिपोत्तमाः ।॥ ९९ ॥ 

प्रियान् पुत्र दारांश्च दिता कालवशं गताः । 

नास्नात नव गन्धवन् न प्तान् न च रार्नरान् ॥ २४॥ 

तरानीमः क्र गतास्ते स्युरित्यं संमोर्तं नगत् । 

तेषां नाममात्राणि शुयत्ते रि मदा्लितां ॥ २५॥ 

गरशचेतान् काटुते प्र त च ^ {स्तत मन्यते । 

रति नास्ति त ध्याल्मिन् कैद् संतिषएटते नगत ॥ ३६॥ 

ग्रपमेव प्ररो तं केलत्मान् तरं पुवमाम्मव । 

न दधि धर्मपाः सर्वः मुलप्रिवोधयग्यते ॥ ३०॥ 

धर्मवत्तौ दि < पकृत्स्य मवति भुणट्ःषिताः। 

्रधर्मवतः ९०५) दृष्यते तनु मानवाः ॥ ३८॥ 
तेव पनरव््तं सर्वधा व्याकुलं सगत् । 
^ (भाद्यागतां लक्त्मों मावमंस्था नषमि ॥२६॥ 



६३२ १।५।९ ८। 
प्रतीच्छ विधुलं रत्यमसपल्नमकणएरकं । 

र्ति भ्रुवा वचस्तस्य मन्द्कोपोऽपि राघवः ॥ ४०॥ 
ग्रणेषं परिचुक्रोध नास्तिक्यमनुदर्णितः । 
उवाच च वचः किचित् सक्रोधो लच्मणाग्रतनः ॥ ४१ ॥ 
पितृव्यतनसंतप्रः प्रमिन्न रत्र कुञ्नरः । 
नार पितुसमदेणादिचत्तेवं समादधत; ॥ ४२॥। 

मागीदिव विनीताश्च: छ्लीव मर्तृव्यपाग्रया । 
गर्े नीवनः कृचा वचः कुयीं मृते<न्यथा । 8३ ॥। 
ननु सर्वस्य लोकस्य त्का णमाप्रुयां । 
न च्छ द्ेतवचनेरेमिरेवं निररके; ।॥ ९४॥। 
त्रया चान्पितुं णको वातेरिवि मदघोधरेः । 

कर्मताम?ः वपाल्यं पदातय चगरितं ॥ २५ ॥ 
टृतद्घ्यर्घविदिषटं नोद( निष्छपमि । 

गदा क्रतुनसि्दः प्राप्तः स्यानं सुराधिपः ॥ ४६॥ 
प्रमाणां तदृतं चेव कस्मात् तदवितय्रं तु ते । 
< श्त्यानधतुतश्चाधि मम मित्र स कौोणिकः। 
नपोमिः स्थानमाङात्सये प्रापुरन्ये तघर्पयः ॥ 8०॥ 

भवविदं कतुमिाग्य निष्फलं 
गरथातथा वास्तु पथा वमिच्छसि । 



ग्रघोध्याकाप. ४३ 
पितुर्नियोगान्न चत्तेयमादताद् 

त्रतान्मङर्पिः परमादिवार्धितात् । ४८॥ 
गर्ाप्रदिष्र मरतः प्रणास्तु गां 

न रन्यमिच्छामि नृपेण वारितं । 

नघोचवान् भास्करवेणवधनत् 

तताप्युपोषा रत्रनो दिननपे ॥ 8९॥। 

दत्पार्पे रामाघणे श्रोध५२२५५५ तावालिवाकं 
नाम प्रोरणणततमः सर्गः ॥ 



8३8 रामायणं 

(+ \ 1]. 

तथा धुर्षसिंदानां वृतानां तैः सुदो; । 
नाग्रतामेव ननी कल्यं ता समवर्तत ॥ १॥।। 
रतन्यां तु प्रभातायां भ्रातरस्ते सु्टरताः । 

मन्दाकिन्यां धृथम्न्रध्यं कृचा राममुपागमन् ॥ ५॥) 

तृ्लीकाः समुपासीना न कथित् फिचिदन-7त् । 
भरतस्तु सुकन्मध्य रमं भयोऽत्रवद्चः ॥ ३॥ 

मत्यवादां मराप्राज्नो घन्मे रतयन्त, पिता । 

नटररामि तववाङँ भुदध शन्यमकाएट वं ।॥ 8।। 

ग्रा प्रसाद् कुरु मे णिरसा वां प्रसादय । 

न च तदिदितं धापं नन्या मम यत् कनं ॥ \॥ 
नवास्मि जिष्यो दासश्च व्रष्यः प्रप्यानुगः परः । 
न कार्ये मम रात्येन यत् वरया नोपनुतरयन ॥ ६॥ 
नेच्छामि घदिदृ पात्यमपनीतमनार्वया । 

मात्रा मम गृद्धा वं तन् ते निीलधाम्ब ॥ ८॥ 
मद्धेवाध्मुत मिन्नः मेनुर्मद्धावि । 
इराचारं वदृन्येन पिच्य रत्यमिदं मुवि ॥ ८॥ 
गतिं खर् रवाश्रस्य मुपणस्मिव धरनि: । 
ग्रनुगत्तुं न शक्तोऽस्मि रत्ये तव मद्ापने ॥ ६॥ 



ग्रयोध्यान।५ ` ४२१ 
५४ द रात्यं तैवादमुपास्रन् । 

नतद्रोचयत मकं पारवमिव मृं ।॥ १०॥ 
ग्रमिपित्ताचन^थ॑< विधिवत् पार्िवात्मत्न । 

सद्धस्मानिरतिन्निग्यरमद् रान्यमकणटकं ।। \१॥) 
सुवं नित्यणस्तन चः पररवनीव्य. । 
वार नन तु टत्रविं यः परहनुपत्रीवति ॥ ५२॥ 
या तु पितो वन्नः पु्येण फलार्विना । 
रम्यको धपय ः स्वादिवुद्र ः मुट्रादः ॥ १२॥ 
यरा तु पुष्पितो भूवा फलानि न विद्येत् । 
म नां नानुमवन् प्रातिं यस्य दतोः प्रतोपितः ॥ ९8॥ 
पाया मवा प्रोता नां स्ववं वन्म९६ । 
स वं कुलधुरं गर्वो भू्ववदरामर्रमि ॥ \५॥। 
प्रयस्ता मद्ारात्न धण्त्वग्राश्च सवण: । 
प्रतप्रनमिवादित्ये भात्य स्मितमरिदम ॥ ९६॥। 

नवानुयान काकृत्स्य म्ना गर्रतु कृन्रराः । 
ग्रतशुरगता नायी गातु वतानिकोश्च मे ॥ १०॥ 
नव वण्या ववं तवं वरं नो भात्रा परंतप । 

किमघं वा त्यत्रस्यस्मान् किमस्मामिः कृतं तव ॥ १८॥ 
यद् मात्रा कृतं घापं प्रापिते मपि राषव । 
मम काञ्ापराधाःस्ति स्ववं तावद्विमृष्यतां ॥ १९॥। 



४३६ रामायणं 
यत्न णक्वं चालयपितुमप्रधुष्यं यदृ च्यते । 
पस्य त्तोकाख्यो वश्यास्तरेवमपराध्यति ॥ २०॥ 
तनोऽघं नागर; सवी मूपिष्टो मृणमागतः । 
नेतुं द्धि वामितो नाय साधु घादृक् कुरघ म ॥ :१॥। 
ज्ञातीनां बान्धवानां च प्रातृणां सुच्छदां तथा । 
धरोराणां च दिनानां च दृदयं साधु नन्द्य ॥ २८२ ॥। 

ताधु वं मा प्रुचः णोच्यं लोकनाध्रं सुट्रःखितं । 
पित्रा प्रन्यमधिष्टानं पादि पालयतां वर ॥ >६॥ 

रात्मानं नानुणोचामि किन्तु गोचामि पार्थिवं । 
वरद्धयु्ो विना पुं योसौ स्वगमुपागतः । >8 ॥ 
पुतरन्य टव प्रथां घो ऽ नवाप्य दिवं गतः । 
तं णोच्यमनुणोचामि नित्यणः पितरं मृतं ॥ २५॥। 
तमेवं टःषितं प्रह््य वितयत्तं पणस्विनं । 

मः कृतात्मा भरत प्रत्यास वद्यत्सतान् ॥ २६॥। 

ट्वं तस्य वचः ध्रुवा नागरा वद्धा तनाः । 

मनिरे त तद्र स्वे प्रसादं नः करिष्यति ॥ २०॥ 

रत्यर्पे रामाघणे श्रमोध्याकाणएटे मरतवाक्ं 

नाम सप्रदणणततमः सर्गः ॥ 



्रयोध्याकाएरं ४३० 

(+ # 1]. 

तावालेस्तु वचः रुचा भरतस्य च वीर्यवान् । 
उवाच रामो तावालिं «न्यव विपन्नपा ॥ १॥ 
भवान् मां प्रिषकामार्धे वचनं पदिद्ोक्तवान् । 
ग्रकार्वे कार्यसंकाणमपश्यं पथ्यसंत्नितं ।॥ २॥ 
निर्मषीदस्तु पुरुपः पापाचारसमन्वितः । 
मानं न लमत सत्सु मिन्नचारिजदूर्णनः ॥ २॥ 
कुलीनमकर ^ वा नरं पु्षमानिनं । 
चाल्यिमव काचर पुम वा परदिविाप्रुमे ॥४॥ 
ग्रनास्ा्यमंस्थानः णौचान्वित रवाप्रचिः। 

निर्न्षणो लन्तणव्रान् दःणीनः णीत्तवानपि ॥ ५॥ 
ग्रधरम ध्रमवणन पन्यं नोकगरितं । 

प्रमिपत्छ्य प्रमं छवा क्रियाविधिविवर्नितं ॥ ६॥ 
कश्चेतपानः पुरुपः का्धीकार्थविचन् : । 
व्रदमन्यत मां लोके मित्नचारि्रदूर्णनं ॥ ०॥ 
कस्यां ८ 1स्यान्यद्ते न्बां नत्वमुदुत्य ८ ।ंना । 

मिथ्या वाकं पितुः कृता तथा सोनः प्रतिज्ञया ॥ ८॥ 
नवत्त किल लोकः कृत्स: समनुवतते । 
पद्रत्ताः सति शान्नानस्तदृत्ताः सति मानवाः ॥ १॥। 



8 ष रामाघणं 
सत्यं चेवानृणंस्यं च रानवत्तं सनातनं । 
तस्मात् सत्यात्मकं ¶ात्यं सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ \५॥ 
ट्नमिष्र तं चेव तपो ध्नाश्न कवत्नाः । 

सत्यम॒त्नानि तवाणि सत्यात्नास्ति धरे तथः ॥ ११॥ 
पयां देवताश्चैव सत्यमेव समासत । 
सत्यवादी द त्तोकेऽस्मिन् प्रेत्य गच्छति पद्रतिं ॥ ५५॥ 
उद्विनते यथा सीत् तथेवानृतिकान्ननात् । 
धर्मः सत्यपरो लोके मृन्तं धर्मस्य सत्यता ॥ ९६॥ 
मत्यमेवेश्रो लोकं सत्ये श्रानिषतं स्थिता । 
मवे सत्यप्रतिष्टानं तस्मात् सत्यपरो भवेत् ॥ \६॥ 
टक; पान्ग्रने लोकानकः धालयते कनं । 
मननत्येको छि नरक ठकः स्वो मदाय ॥ १५॥ 
मोदं पितुरनियोगं नं किमर्घे नानुपान्त । 
मल्यप्रति वः सत्यः सत्येनाम्मि वणीकृतः ॥ १६॥ 
नव नोनात्न मोङाद्रा माच्न्ना- ममन्वितः। 
मतुं मत्य्स्य मत्म्यामि गुरं सत्य्रतिघवं ॥ \८॥ 
ग्रतत्यतधस्य सलग्चलम्यास्थििचतमः। 
नव देवा न पितः प्रोयतते रति नः भुतं ॥ ५८॥ 
न्यच्ये धर्मम ात्रमधर्म धर्मतंभितं । 
सुरनृणमे्तृथश्च सेवितं पापकर्ममिः ॥११॥ 



= धाध्याकाप ४२ 
प्रत्मल्मेव धर्म दि सत्यं परयाम्यदं स्वयं । 
चतः कृतिन पत्र रषूणां मते ततर ॥ २०॥ 

करपिन कुर्न घापं मनसा संपरधार्थ घः | 

ग्रनृतं तिद्धया चाद त्रिविधं कर्मपातकं ॥ २१॥ 

मृतिं कीर्ति रणो लच्ों परयः परार्थयविर् । 
स्वगी्घमनुरृट च ८५१५ वदेत् सदा ॥ २२॥ 
्र्रेया ८. भत घन्मां बोधितवानति । 
ग्रस भवनद्धितितावथद्यमि6 मदर कुर्विति ॥ २२॥ 
क्रं कार प्रतिज्नाय वनवासमिमं गुरोः । 
भरतस्य करिष्यामि वचो दिवा गुरोर्वचः ॥ ८४॥ 

मथि मपा प्रतित्नाता प्रतिज्ञा पितुरग्रतः) 
परद्ष्रमानपा देवी केकवीं चामवत् तदा ॥ २५॥। 

मनवीर वतेवं तु प्रुचनिधतमानतः। 

ए मृन्तपन्र५ः पितुन् देवांश्च तययन् ॥ २६॥ 
प्रनष्टः ५ द् लोकयाजाप्रवतकः । 

र्त्र सावधानश्च का्मीकार्यं विचार्यं च ॥ २०॥ 
कर्मभूमिमिमां प्रा्य कर्तव्यं कर्म घच्ूमं । 

्ररिवीपुश्च सोमश्च कर्माः पछ मन्ते ॥ २८॥ 

णतं क्रतृनामाकत्य देवराला दिवि गतः । 

तपा्यगराणि चाप्याय दिवं पाता मरूर्यः ॥ २१ ॥ 
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पिताम्ाः पूर्वतराश्च तेषां 

प्रमानि क्मीणि वद्भूनि कृता । 
तिरा तपोभिः परमं च लोकं 

गताः प्रताना च हितानि कृचा ॥ ३०॥ 

धर्मे रताः सत्युरषेः समेताम् 
तेनस्विनो दार >णप्रधानाः । 

ग्रिसका वीतमलाश्च लोकं 
भवति धूल्या मुनयः प्रतानां ॥ २१॥। 

सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च 
भूतानुकम्यां प्रियवादितां च । 

द्रितातिदेवातिधिपूतनं च 
पन्थानमाद्धखिदिवस्य मतः ।) ३९॥। 

इत्यार्षे रामाया श्रयोध्याकाण्टं सत्यप्रणंसा 
नाम ब्रष्टादणशततमः सर्गः ॥ 
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रामस्य वचनं भ्रुवा वणिष्टः प्रत्युवाच दे । 

तरावान्तिपि त्नानाति नाकस्यास्य गलागतिं ॥ ! ॥ 
निव्तपितुकरामस्तु वमितद्राकयमुनवान् । 
रमां नलाक्रममुत्यनिं नाकनाघ्र निवाध म ॥ २॥ 
मर्व सनिलमेवामीदमुा येन निर्मिता । 
ततः मममवद्रक्ा स्ववम्मूविपतुर्ययः ।॥ २॥ 
म त्रासः मूतमामुनत्र्धाप वमुधरां । 

रमत त्रतु सर्वे तचराचामव्ययं ॥२॥ 
ग्राकाण्रनवा व्रद्ा णाश्रतो नित्यमतः) 

तस्मान्मराचिः मत्त मायः कण्वयः मुतः ॥ \॥। 
नतः पवायमगग विवम्वानमुनन्मनं । 
मनादणमु पुत्रपु रच्याकर्धमनो वरः ॥ \॥ 
ग्रस्ययं प्रमं दना समद्रा मनुना मदा । 
नमिन्वाकृमवोध्यायां तानं विद्र पर्वं ।॥ ०॥ 
रच्वाकापय पुत्रोऽभूत् कुनिरत्यिव नः श्रतं । 

कृत्तितस्तु मङ्रात्रा विकुनिरदपग्नत ॥ ८॥ 

विकृन्नस्तु मदनेना रेणुः दुत्रो त्रतराप्रन । 
रेणोः पुष्यो ऽध पुष्याच्च ग्रनटाएयो व्यनायत ॥ १॥ 



रामायणं 
नानावृष्टिमियं तस्मिन् न उर्मि ततां घरे । 
ग्रनरणये म्धाभागे वमरेवुनापि तस्कराः ॥ १०॥। 
प्रनरण्यान्मद्पानः पुनम व्यनाध । 
पृथोरपि म -गरात्रस्िगङ्करुदपग्यत ॥ ९१॥ 

स सत्यवाक् प्राणितः सणरीरो दिवं गनः । 
चिणङ्कतो मद्ारातनो धुन्धुमारो व्याधः ` ॥ १२॥। 
धुन्युमारान्मद्धाप्राज्नो ग्रुवनाश्र व्यन्ाचत । 
गुवनाश्रान्मरारात्ो मान्धाता चोदपग्यत ।। ६ ॥। 

मान्धातुख “छन्नाः मुसंधिरद्यग्बत । 
मुसंधेरय पुत्रौ दौ धृतसंधिः प्रतेननितु ॥ १४॥ 
्रणस्वा ध्रूलस्तधस्त् भरतो एचवामवन् । 

ग्रसितो नाम तज्ञः भरतान् सुमद्धारयः ॥ ५५॥। 
परस्य ते प्रतिरात्रान उदपग्यत्त णजवः। 

देद्धयास्तात्नरटाश्र सर्वे च णणविन्दवः ॥ १६॥। 
परतिचुध्य स तेबुदरे विननाण मद्धापतिः। 
द्र चास्य मर्ये गर्नि्याविति तच स्म नः प्रतं ।॥ ५०॥। 
तस्य प्रेष्ठा तु मच्छियी यामी कन्यव द्रषिता । 

गरो नाघ्रा कालिन्दी श्रमिने स्वगत सति ॥ ५८॥ 
्र्र्षिस्लत्र ४५।।.०। वमृवामिरतो मुनिः । 
भाग्विश्चवनो नाम रिमवतमुधाधितः ॥ \\॥ 
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तमृपिं चाम्गुपागम्य कालिन्दी सान्वाद्यत् । 

स तामग्यवदद्प्रो वेपु पुतरन्मनि ॥ २८॥ 
तनः मा गृदमागम्य पुत्रं देवी व्यताय्रन । 
मदे नन गेव तनोरमौ सगरोऽभवत् ॥ २१॥ 
सगाश्चापि धमीत्मा यः समुटरमलानयन् । 
दृष कपिनतत्रधण यत्रास्य तनया स्ताः ॥ २०॥ 
ग्रतमन्नाम्तु पृत्रोऽमूत् नास्य नः रुतं । 
तीवत्रव स पित्रा तु निरस्तः पाकम<लु ॥ २३॥ 
पूजो -समत्रमग्रामीदरप्रुमानिति विघनः । 
दि्नोप्ायप्रुमतः पुत्रा दिलीपाच्च मगारघः । २४॥ 

मगारयात् कंस्य काकुत्म्योऽमि वतः स्मृतः । 
क्रय. तु पुतो :मृदरषरयेनासि तवव: ॥ २५॥ 
घाम्तु पुत्रस्नतस्वा प्रवृदरः पुकपाद्कः । 

वन्मा एद्: म वुाद्पतादरो व्यनानण्रन् ॥ २६॥ 

करल्मापयादपुत्रा मृत लनिन्रश्चति विघरुनः। 

या व देवेन विधिना समेन्यो व्यनणत् पु ॥ २०॥ 
वनितरस्य च पुत्ाऽभृच्छः प्रोमान् मुदूर्णनः । 
1010010 य णाप्रणः ॥ ६८॥ 

णोघ्रगस्य मरः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रण्रु्रुवः। 
्रप्ुप्रुवस्य पुत्रोऽमृदुम्बराप रति श्रुतं ॥ २६॥ 

20 
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ग्रम्बरोपस्य धुजोऽभूत्तद्धषः सत्यविक्रमः । 
नङषस्य तु नमागः पुत्रः परमधार्मिकः । २०॥ 
म्रनश्च नामागसुतः पृथुश्रीः पृथिवीपतिः । 
ग्रभस्या? च धमीत्मा राना द्णएरघः सुतः ॥ ३९॥ 
तस्य त्ेष्टोऽसि दायादो राम इत्यमिविभध्रुतः। 
वृध्यस्व सर्वं वोटव्यं रानयुज मदाच ः । ३२॥ 
रक््वाकूणां दि सर्वेपां रात्रा भवति पूर्वन; । 
स वं रन्येऽमिपिच्यस्व पूर्वो क्ति शाचव्र ॥ ३३॥ 

स रषवेमं कुलवंणमात्मनः 
सनातनं नाच विदातुमर्रति । 

परमूतरनामनुणापि मेदिनो 
समुदर्ं पितुवन्मद्धायणाः ॥ २९॥। 

इत्यर्पे रामायणे ग्रयोध्याकाणटे इक्वाकुवंणकीर्तनं 
नाम नवद्णणततमः सर्गः ॥ 
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णि ्टष्छ तदा राममुक्ता रत्पुरोदितः। 

ग्रत्रवीदर्मसंगुततं पुनरेवापरं वचः ॥ \॥ 
वुरुपस्येदट त्रातस्य मवति गुरवस्त्रयः । 

ग्राचायश्चैव काकुत्स्थ पिता माता च ति जयः ॥ २॥ 
पिता चछेनं त्रनयति माता मंवर्धवत्यपि ।. 
रां ददाति चाचार्यस्तस्मात् स गुरुरुच्यते । २॥ 
म तेऽरं पिनुराचार्यस्तव चव मद्धागयुनि । 
मम व्रं वचनं कुर्वन् नातिक्रामेः सतां गतिं ॥ ६ ॥ 

रमा दि ताः परिपद्: भ्यश्च समागताः । 
ट्च धर सतां धमी नातिक्रामः मतां गतिं ॥५॥ 
बुटाया धर्मणीत्ाा मातुररईमि लन्नितुं । 
तस्ास्तु वचनं कुर्वन् नातिवर्नस्वि सद्रतिं ॥ ६॥ 
मतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य एाचव । 
ग्रात्मानं नातिवतंस्व सत्यधर्मपरायण ॥ ०॥। 
एवमुक्तः स मधुरे गुरणा राघवः स्वयं । 
प्रत्युवाच तथासीनं वणि पुरषः ॥ ८॥ 
मातापितुपु प्रततं सम्पक् कुर्वति मानवाः । 
न स्वप्रतिकरे तान्ां मात्रा पित्रा च पत् कृतं ॥ १ ॥ 
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तघाणनप्रदानेन शयनाच्छादनेन च । 

नित्यं च प्रिघवदिन तया संवनेन च ॥ १०॥ 
स दि राना दणएयः पिता ननपिता मम । 

प्रतिज्ञातं मगा तस्म न कां वाकामन्यधा ॥ ११॥। 
एवमुक्त तु रमण भरतस्तदनन्तरं । 

उवाच विघुत्ोरस्कः सूतं परमटर्मनाः ॥ १२॥ 
इद म त्यण्टिते णपरं ५.1 संस्तरः कुणेः । 
र्वे परत्युपवेच्यामि पावन्मे न प्रसीदति ॥ १२॥ 
ग्रनादारा निरालोको धनद्धाना वोन : । 
ये पुरस्ताच्छात्तायां यावत्न प्रतियास्यति ॥ १४॥ 
स तु रामममिप्रे्य भरतश्च मुटर्मनाः। 
कुणास्तरषस्याप्य मृमाववास्तुणात् स्वयं ।। \५॥ 
तमुवाच मद्धातेन्ना रामो रानर्पिनन्दनः। 

किं मां भत कुवीगं तात प्रतयुपवेन्यति ॥ १६॥ 
्राद्मणो छेकयाश्रन ग्रयानस्तु पुरं देत् । 

न तु मूधीमिपिक्तानां विधिः प्रत्युयवेणने ॥ १०॥ 
उत्ति ९ {-तदरणं व्रतं । 

ग्रपोध्यां गच्छ शीघ्रं चं कुट् सत्यं पिच ॥ १८॥ 
मा यथासि संदिष्टस्तधा भरत पनवान् । 
शरन पात्य धर्मेण प्रता स्विष्टा रव प्राः ॥ ९६॥ 
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श्रा^।^ श्तरवं मरतः पौरनानपद् ननं । 

उवाच सर्वतः व्रत्य किमार्वे नानुयाचध ।। २०॥। 
न मूचुर्मद्धात्मानं पौरनानपद् नाः 1 
भरतं वाष्यक्तान्नं रामानुन्रविद्धत्तं ॥ >१॥। 
ग्रमिनानीमः काकुत्स्थं सत्यधर्मपरायगं । 
वन्तु न रक्रुमः ्तद्ात्न द्धि नः प्रोध्यत वचः ॥ २२॥। 
पितुरेष मद्धामागो वचनं धरियान्तयन् । 
न गुद्रणां न मातृणां न तव श्रोतुमिच्छति ॥ ३॥ 
ग्रतो न शक्रुमो च्छेनं व्यावर्तपितु^%र। । 
धृतिमन्तं स्थितं सत्ये रामं दपितवान्धवं ।। 2४ ॥ 

नव णकाश्चान्तपितं सत्यात् सत्यपराचाः । 
किमवानिव णेन्द्र वायुना द्रुमवेरिषा ॥ २५॥। 

रत्ार्पे रामाव्रणे श्रयोध्याकाणएटे भरतप्रन्युपवेणा 
नाम विंशतिणततमः सर्गः ॥ 
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(>). 

पौराणां तु वचः प्रूचा राषवः पीर्वत्सलः। 

्ररर्ममतुलं लेमे प्रदृषर्द्मत्रवीत् ॥ \॥ 
वद्वगरद्विद्रपां व्राद्यणानां तपस्विनां । 

उपपन्नं च युक्तं च वचनं ज्ञानचनुषां ॥ :॥ 

सर्वन्नानां कृतन्नानां पृत्यानामनुद्वतं । 
सत्यतरो च युतं च धर्मयुक्तं विणेपतः ॥३॥ 
पित्रा नः पुत्रवत् तात रननितानां प्रमत्तः । 
पराणां नृपमक्ता +तन स्वसदृणरं वचः ॥ ४॥। 

पुनरन त्रवामि वां भत प्रतिगम्यतां । 
रद्धावण्यं टि वस्तव्यं प्रलिन्नां रन्ता मघा ॥\॥ 
गापितः वल्वसि मया किमर्धमततन्यर । 
मम्यचुगिमे मवं मुकदो नो दितपिणः ॥ ६॥ 
किमस्माम्त धरिक्तिण्य मत प्रतिगम्यतां । 

मद्ाविः णोपपितुं भवेच्छकयो नदाप्रति; ॥ ८॥ 
विन्ध्यो वा वमुधाकरोणः णकश्चालपिनं नितः । 
ग्रे तु गामनं वोर न करिप्येऽनुतं पितुः ॥ ८॥ 
ट्तच्र प्रतित्रानामि सत्येन च णपाम्यद । 
एतचवोभपं प्रुवा सम्यक् संपएय षव ॥ {॥ 
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एवं तदरचनं भ्रुवा भतः पार्धिवात्मतः । 
विवाविदनो भूवा परं दैन्यमुपागतः ॥ \०॥ 
म दर्मणयनात् तस्माटृत्याय भातस्तदा । 
उपस्यण्योदकं वीरो वाक्यमेत वाच र् ॥ \१॥ 
प्रावततु मे परिपिदो मचिणो मातरस्तथा । 
ग्र. कीचर ुकृद्ः प्रीएतानपदास्तथा ॥ १६॥ 

भवद्विः भ्रुतमिच्छामि सर्वैरेव विशेषतः । 
विप्रं कतुपिच्छमि गर्रितस्यास्य कर्माः ॥ १६ ॥ 
न एत्वं पितं पाच नानुणोचामि मातरं । 
राये पमधर्मतर नावत्रानामि ए़षवं ॥ १४॥ 
यदि चवण्यं वस्तत्र कर्तव्यं वचनं पितुः । 
ग्ररेमतानि ठ्रशाम वपणी चतु्दण ॥ १५॥ 

मरमीत्मा सतु तथ्येन प्रातुवीकोेन विस्मितः । 
उत्राच मः संप्रह्य पौरनानपद् ननं ॥ १६॥ 

विक्रारमारितं दनं घत पित्रा नीवता मम । 

तत्न लदुपितं एको मया वा मतेन वा ॥ १०॥ 

य्ाधिनं मघा कारी ८ चाप्य कुत्सितः । 

ग्रम््राया प्रतः णपरं पित्रा मे पुकृते स्वपरं ॥ ९८॥ 

तानामि मातं णां गुरः १।११।।१५ । 

८ 4मेवोञ्र कत््याणां प्रत्याणेसे मद्धात्मनि ॥ ९१॥। 
। ) { 
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ञ्रनेन धर्मश वनात् प्रत्याग^}४पि सन् । 
भ्रात्रा सक भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः ॥। २०॥ 
कृतं चापि ~ धान्नाधाः केकेग्या वचनं प्रिषं । 
ॐ तान्मोचधानन पितरं तं मकामतिं ॥ २९॥ 

रत्यार्ये ९ नाभले त्रयोध्याकाणएडे भरतानुशासनं 
नाम टकविंशतिणततनः सर्गः ॥ 



ग्रघो्५।।५ ` ९५१ 

(+ +]. 

ग्रथाप्रतिमतेनोभ्यां भ्रातभ्यां त्वौभ-र्णं । 
विस्मिताः संगमं प्रत्य समवेता मदर्य: ॥१॥ 
गन्वीः तमुनिगणाः सिदाश्च परमर्षयः । 
प्रातरौ तौ मद्धात्मानौ काकुत्स्यौ प्रशणंसिरे ॥ २ ॥ 
धन्यः स स्य पुरौ द्रौ धर्मप्तौ सत्यविक्रमौ । 
प्रुत्रा वां तातसमाषामुमाम्यां स्यु्धयामद्धे ॥ ३॥ 

ततो मुनिगणाः सवे दृणग्रीवब्धपिणः । 
भरतं रनणा््रनमचप्ते लगता वचः ॥ 8॥ 

कृत्त त्रात मद्धाप्रान्न मदावत्त मङायणः । 

प्रच्छ रामस्य वचनं पितरं पग्पवेक्तपे ।) ५॥। 

नेनानुणमिमं रामं वयमिच्छमद्धे पितुः । 
र त्यप्रिक्नं ककब्याः स्वर्गस्यं पितरं च ते ॥६॥ 
टृतावप्रक्रा वचनं गन्धवीः समर्पय: । 
एनश्च ते सवे तथा स्वां गतिं गताः ॥ ५॥ 
ख्ादितस्तेन वाक्येन घ्रमेन प्रुमदुर्णनः । 
रमः संर्वत् सवीस्तानृषीन् प्रत्यपूरयत् ।। ६॥ 
र स्वगान्रस्तु भरतो वाचा संसन्नमानया । 
कृतान्नलिरिदं वाक राघवं पुनरन्रवोत ॥ १ ॥ 

3. 
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शन्धर्मामिमं पर्य कुलधमीर्धसंकितिं । 
कर्तुमपि काकुत्स्थ मम मातुश्च पावनं ॥ १०॥ 
नितं मुमदधद्रात्यमद्मेकस्तु नोत्सद्े । 

पौरनानपद् चापि रान्पे रेत्रपितु ननं ॥ ९१॥ 

जनातयश्चापि योधाश्च मिज्राणि सुद््दस्तथा । 
वचरामेव प्रतिकाङ्धते पर्नन्यमिव कर्षकाः ॥। १२॥। 
रद् च राव्यं धर्मत्न सर्व चं प्रतिप हि । 
ए्क्तिमान् न दि काकुत्स्थ त्तोकस्य परिपालने ॥ ५६॥। 
रत्युक्ता न्यपतद्रातुः पाद्योर्मूतस्तदा 
मृणमाराधयामास रममव प्रियंवदः ।। \8॥। 
तमु भरतं कृचा शमो वचनमत्रवान् । 

ए्यामं नसिनपच्रान्नं मत्तङसगतिस्वनं ॥ ९५॥। 

रंति प्रादृणो बदिः स्वमावादििनयाप्रया । 
भृणमुत्सदते सेषं तरत्तोक्वस्यापि रला ॥ १६॥। 
एक्रस्यार्कस्य वायोश्र घमसप्य वरूणस्य च । 
सोमस्य च पृथिव्याश्च एनन् वृत्तमिदं प्रुषु ॥ ५०॥ 
चतुरौ वार्धक "याम, चधा णक्राऽमिवर्पति । 
परिद्धारेस्तघा रष्ममिवर्पन्ननाधिपः ॥ ९८॥। 

प्रष्टौ मासान् पधादित्यस्तोयं सरति एण्मिनिः। 
ट्वं धर्मेण संचें तदादित्यत्रतं स्मृतं ॥ ११॥ 



ग्रयोध्याकाणरं ४११ 

प्रविष्टः सर्वमूतानि पथाचरति मारतः । 
चारेणेवं चर्राया स्मृतं तन्मारतं व्रतं ॥ २०॥ 
प्रधा यमः प्राप्तिकारः छिद्रष्थो नियच्छति । 

रवं शना विनिधित्य समो दि स्यात् प्रिघाप्रिषे ।॥ २५ ॥ 
वरृणेव चधा पाणेर्वद्र एव दि दरए्यते । 
एवं रत्ना निषत्तव्या दस्यवो वारपत्र^: । २२॥। 
प्रगिपिणी व्रघा सोमो दृष्टो द्धाद्यते मनः । 

ट्वं घस्मिन् प्राः तवी निर्वृता्। च्छ तरतं ॥ ५३॥ 
पृथिवी सर्वमृतानि समं धारयतेऽनिणं । 
म तप्रेव प्रनाः तवी धारयेत् पृथिवीपतिः ॥ २४॥ 
ग्रमात्येश्च मुदि वुद्विमदिश्च मच्िमिः। 
र्ते काणि संस्मृत्य सुमंचित्य ङि कारयेत् ॥ २५॥ 
नापप षव् परित्रनेत् । 
श्रताधा तागरो वेलां न प्रतिज्ञामदे पितुः ॥ २६॥। 

कामाद्या घदिवा त्वोभान्मा्रा त घदिद् कृतं । 

न तन्मनसि कव्यं वर्तितव्यं च मातृवत् ॥ २०॥ 
टवमस्तिति वाकयं तु मरतो राममत्रवीत् । 
नेनसादित्यसंकाणं प्रतिपचचन्दरदर्णनं ॥ २८॥ 

ततोऽथ रामस्य पुनः < तीर्नः 
स वाष्यकाएठो भतो मरात्मनः। 



९५४ रमणा 
श्रत्व्पकामः स बभूव दःषितः 

प्रगृद्छ धादौ णिरसा मद्धोगतः ॥ २९॥ 

इत्यर्पे ¶=५ले अयोध्याकाण्डे भरतविरर्ननं नाम 
दाविंशतिशततमः सर्गः ॥ 
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(*+ + 11]. 

रामस्तु भरतं दृष्टा गिरसा पादोर्गतं । 
प्रपामर्पटरूतं कििदराष्यपर्ीकुलेच्तणः ।। ९ ॥ 
नतः परादौ दि संस्यृण्य भरतो न्यपतत् जितौ । 

शदन्नतितरामार्तः कूलादरत्त रव चुतः ॥ २॥ 
ससर्प शव मेदिन्यां गोकवाप्यपरप्रतः । 
प्रचेत मुड्दीनिः सर्वतः सस्वरं रदन् ॥ ३॥ 
पानर५।९५ ताः सवी; सीता च ननकात्म+ । 
गररद् स्तस्य का्त्याद्राष्वप्रर वणिर्मुषेः ॥। 8 ॥ 
मोध्रणिनिगमः सोपाध्याययुरोरितः। 
नस्मिन् मुद्रे दःवातं सर्वः प्रर्दितो ननः ॥५॥ 
ग्रपि पुष्यप्रमोन्नेण सवीः ४२९1 लताः । 
नाणां किं पुनः स्नद्धान्मनो येषां टि मानुषं ॥ ६॥ 
मरनं वाच्ययूला' पनेद्धादगततिलषः। = 
गाठमाशिष्य दःवारत रामो वचनमन्रवीत् ॥ ०॥ 
साधुः पयाप्रमेतावत् साधु वाप्यो निगृच्छतां । 
शौनणतन् साधवेननास्मान् साधितः व्रतिम।५५॥॥ ॥ ८॥ 
न वां णक्रोम्यद् द्रष्रमवमूतं नृपात्मनं । 
णोकमारस्माक्रात्तं सादताव दि मे मनः॥ ६॥ 
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णापितोऽसि मया वीर् साता ल््मणेन च । 
न च घाममिमपियं पन्ययोध्यां न गच्छति ॥ १०॥ 

एव मतप्त मरतः प्रमृत्यापुद्धतं मुखं । 

ूर्वमुक्ता प्रसीदेति शषवं त ततोऽ त्रवीत् ॥ ५१५॥ 
श्रत्तं शाप्रेन यास्यामि प्येवं घरितप्यसे । 
ग्रे दि नीवितनापि प्रिषं कुं तव प्रमो ॥ १८॥) 
गमिष्ये सर्वधायोध्यां मातमिः सर् राघव । 
परकर्पन् मरतं सनां किन्तु विज्ञापयामि त ॥ ५३॥ 
ग्रपि स्मरिप्यमीच््वाकोन्यीसधमीत्नपप्रियं । 
पारयस्वेति धर्मन्न समपं स खल्तु प्रमो ॥ \8॥ 
म प्रद्एटतर रमो भरतं गमनोन्सुकं । 
सान्त्पिवरा णुमेवीक्यस्तयेत्यमिद्यं पुनः ॥ १५॥। 
टतस्मिन्नत्तरे णिप्याः णममद्धस्य धीमतः । 

उपाय" मनुप्रात्ना गृद्धा कृणपाटक ।। ५६॥ 
मुनस्तु कुएं ध्यृषट्रा नितरव्य मुमद्ात्मनः । 
घव: प्रतिनग्राद्ध ते उमे कुणधाटकं । १८॥ 
ल ष्ट्वा तु मदत पादक मुनिनाद्छ्न । 
राघवस्याप्रु पादाग्यामदद्त् कृणपाटक ॥। ५८॥ 

ग्रत्रवीच तदा वाकां ननँषिः परिवारितः । 
व्रणिष्टो वाक्यकुणला दैन्यं दर्पं च वर्धयन् ॥ १॥ 
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ग्रधिरोध्यार्य धादाम्यामिमं गृह्णीघर पाटुके । 

ने दि सर्वलोकस्य पोगननेमं करिष्यतः ॥ २०॥ 
सार्पिरोष्य मदनेना: धाठक व्ययरोष्य च । 

प्राप्रच्छत तद्रा धामान् भरताय मद्धात्मने ॥ २१॥ 

स पादुक त भरतः प्रतापवान् 

स्वयं गृद्धाचा तु मुदा धृतव्रतः । 

प्रदृननिणां चव चका राषवं 
चार् रषौ तमनागमूर्धनि ॥ २२॥ 

ग्रघानुपृव्यी प्रतिपूम्य तं ननं 
गु्रन् वणिषप्रमृलीप्तघानुगान् । 

नर पवहयचनगनर्धनः 

स्थितः स्वधम दिमवानिवाचत्तः ॥ २३॥ 

तं मातरो ०॥८८।०८्८ कपा 

ट्ःविन " ।मललधतुं हि एकुः । 

म टव सवी ग्रनिवाख् मातु 

ह्दन कुठ ̂  प्राचिचग रमः ॥ २४॥। 

दत्यर्पे रामा्णो ्रोध्याकाण्टे कुशाटकोपग्ररा 

नाम ३ ५।विंशतिशततमः सर्गः ॥ 
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ततः णिरमि कृवा तु धाटरके भरतस्तदा । 
प्ररो रथं दष्टः एचु्ेन समन्वितः ॥ ९॥ 

वणिष्टो वामदेवश्न तावालिश्च दृष्ठत्रतः । 

मरप्रतः प्रववुः सर्वे मच्िणो मच्पूतिता; ॥ >॥ 
मन्दाकिनीं नतं वुएवां प्राग्रुवास्ते पयुस्तदरा । 
८६ णं च कुवीगाश्ित्रकृढे मङागिरिं ॥ २॥ 
यस्य धातुरुष्ढ णि रम्याणि गिरिसानुषु । 
परपौ तस्य पार््ैन «धनधा मतस्तदरा । 8॥ 
्रद्रराचचित्रकूटस्य ददर्ण स मुनेस्ततः । 
गराघ्रमं चत्र स मुनिर्मरदरानः कृतान्तयः ॥ ५ ॥। 
त तमाघ्रममासाय्य माद्रातस्य वुदरिमान् । 

ग्रवलीर्ध पघात् धादौ ववन्दे कुलनन्दनः ॥ ४ ॥ 
ततो दष्टो भट्रात्नो मलं वाक्रयमव्रवांत् । 
ग्रपि कृत्यं कृतं नात रामेण च समागनं ॥ ०॥ 

एवमुक्तस्तु मनो भरट्रातेन धरामना । 
प्रत्युवाच भदान धर्मिषटो धर्मवत्सत्लं ॥ ८॥ 
पच्यमानो ऽपि गुरृमिर्मया च दृषनिश्रयः। 
रघवः परमप्रीतस्तचेद् वाक्मन्रवात् ॥ \॥ 
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पतुः प्रतिन्नां तन पालपिष्याम्यतन्दितिः । 

चतुर्ण हि वपीणि या प्रतिन्ना पितुर्मम ॥ १०॥ 
ए्रवमुत्ते म्धातेत्ना विष्टः प्रत्युवाच के । 

वाक्त्ना वाकाकुगत्तं राघवं वचनं मरत् ॥१५॥ 
ते प्रच्छ धमात्मन् पटक सुगृषत्रतः। 
ग्रप्ोध्यायां नरव्याघ्र पागत्तमं करिष्यतः ॥ १२॥ 

ट्वमुना वणिद्रन राचवः प्राुवः स्थितः । 
प्राटक मुक्ते भ्रुर मम एत्याग्र सा<द्द्त् ॥ \६॥ 

निवुनोःद््मनुक्ञातो राम सुमद्धात्मना । 
ग्र्ाध्यामेव गच्छामि गृ्धावा घटक प्रुमे ॥ \8॥। 

ए्रलच्छुतरा प्रुमं वाकं मनस्य मद्ात्मनः। 
मददरातरस्नु मलं मुनिवचनमत्रवीत् ॥ \५॥ 
नतचित्रं नरव्याघ्र णोान्ववत्तिधृतां वर् । 
पदार्रवं चमि तिष्रनित्रे वृष्रमिवादकं ॥ १६॥ 
ग्रृतः स मद््ामागः पिता दणरघस्तव । 

ग्रस्य वमोदरृणः पुरा धमी विग्ररेवानिव ॥ १७॥ 
नमुपिं तु मराप्राजनमु्तवाकां <।८१। "न॑ । 

ग्ामच्रपितुमारेमे ववन्दे चरणावपि । ९८॥ 

ततः प्रदृक्तिणं कृचा भरदा रुन पुनः । 
मरतः प्रपपौ धीमानयोध्यां मल्िमिः सङ ॥ १९॥ 

98. 



8६० रामाघणं 
धानेश्र शकटेश्रेव स्ये्नगिश्च सा चम्; । 
धुननिवुत्ता विस्तीणी मएतस्यानुघापिनी ।॥ २०॥ 
ततस्िपघगां रम्यानति२.घ्रोर्मिमालिनी । 
द्ृभरुस्ते तदा सर्वे गद्धां शिव्नलां नदं ॥ २९॥ 
तां नक्रमकराकीणीं संतीर्य सरे बन्धुमिः । 
प्रवेरयुरं रात्रा तगाम सदसेनिकः ॥ २२॥ 

प्रवेरपरागच्छतपोध्यां स ददर्ण द । 
भरतो दरःखसंतप्रस्ततः प(धशाष्रट। र ॥ ३॥। 
सारे घण्य नगरीमयोध्यां ग्रून्धकान 1 । 
निराकारां निरानन्दां दानां प्रतिदतस्वनां ॥ 28 ॥ 

वियुक्तां धुरुपन्दरेण समुतेन मदात्मना । 
रज्ञा द्० रवनमां नात्सदे प्रतिवानितु ॥ २५॥ 

रत्या रामायण अ्रयाध्याकाएट भतप्रतिानं नाम 
चतुर्विंणतिणततमः सर्गः ॥ 



ग्रघोध्यान।५ ` ४६१ 

(,११५६४, 

न्िग्धगम्मारषोपिण स्यन्दनेनोपपरान् प्रमुः। 
ग्राधयां मतः निप्र प्रविवेण मदापाः ॥ १॥ 
मात्रीरालुकमकीगीं मुदाननावारेनां । 
तिमिन्यार्तां कात्तामद्रवा ४1 निणामिव ॥ २॥ 

7टणतरोवीं पनीं धिषा प्रत्वनितामिव । 
्रदेग्बुत्यिनामकरां तद्धिणोमिव पीरितां ॥२॥ 

ग्रन्यालनुव्धमनिनां उ्रत्नम्वाविषृदुमां । 
ननानमानवयग्रादां कृणां गिरिनिीमिव ।॥ 8॥ 
वरिधूमामिव देमाभामधाप्रिसमुन्ितां । 
कविप्गुनितां परश्राच्छिवां विप्रं गतां ।॥ ५॥ 

गोमन स्थितामातामाचतों नवं तां । 
गवुधेण परगित्यततां गाकन्यामिव सोत्सुकां ॥ ६॥ 
्रमाकर्मिः सुननिगयः प्रवलदिः जिवोपमेः। 
विमुनां मगिमिनात्येनवां मुत्रावलीमिव ॥०॥ 
मरसा चलितां स्यानान्मर्ं पुण्यकतयाद्वि । 
मंकृतमुतिविस्तारं "रिव नमशुतां ॥ ८॥ 
पष्यनटां वसतत्ताते मत्तप्रमानादिां। 
्रमदावाप्निविपरुष्टा कात्तां बननतामिव ॥ १॥ 



४६२ रमाणं 
संमूषठनिगमां सवी संत्निप्रविपणापणां । 
्रच्छनणणिनत्त्ां चामिवाम्बुधर वृतां ।॥ १०॥ 
लीणपानोत्तमेम  राषेरमिसंवतां । 
7५1एामिव घस्तां पानमूमिमकषस्कृतां ॥ ११॥ 

वनमूमिनलां निघ्नं वृत्तपत्रसमावतां । 
यययुक्तोद्कां मगर प्रपां निधतितामिव ॥ १८॥। 

विपुलां विनतां चेव मुक्तचापमरे प्य" । । 
भमौ वाीर्विनिधस्तां पतितां त्यामिवायुधात् ॥ १३॥। 

सदसा बुद्रणौप्टेन द्ागोरेण वादितां । 

विनिप्रः८५१०३८। किणोरीमिव टर्बलां । १४॥ 
परुष्कलोयां मकामत्सयेः कुर्मेश्च वनिर्वृतां । 
प्रमित्नामिव तह्त।णां वापामपरतोत्यलां ॥ ५५ ॥ 
वुहपस्य ॥्:.स्थ प्रतिपिद्रानुन्तधनां । 
संतप्रामिव टरःवन गात्रयष्टममूपणां । \६॥ 
परावपीव मद्धारौदरां प्रविष्टस्याग्रसंचयां । 

च्छन्नं ˆ ।.ननीमूतिनीस्करस्य प्रभामिव ॥ १०॥ 
भातसप्तु एयस्या< श्रीमान् दणरधात्मनः । 
वार्यत रघ्ने सारधिं वाक्वमव्रवात् । १८॥ 

कित्र वल्वत्र गम्मीरो मूर्हिता न निशम्यत । 
रधा पूर्वमयोध्यायां गीतवादि्रनिस्वनः ॥ \१॥ 



्घोध्धान।प. ४६३ 

तरणोश्वारवेशेश्च नरैरृत्तममूषणिः । 
संयतदिरयोध्यावां न विभाति मदापथाः ॥ २५॥। 

वराक्ाीमदगन्यश्च माल्यगन्पश्च मूर्हितः। 
पृयनागुरुगन्धश्च न प्रवाति पथा पुरा ॥ २९॥। 

गरानप्रवघोषश्च ल्िग्धश्च --येनिस्सनः। 

मत्तनागनिनादश्च प्रयत न घा पुरा ॥ २२॥ 
ग्रमाध्यां च प्रविश्यैव गाम भवनं पितुः । 
नेन दानं नरेन्द्रेण सिद्धानां गुदधामिव ॥ २३॥ 

रत्र्पे रामायणे ्रयोध्य %।४८ ब्रयोध्याप्रत । नाम 
धरविंणतिणततमः मर्गः ।\ 
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(*\ ९ \।. 

ततो निधाय नगरे मातुः स तु टृषत्रतः । 
्रत्रवीदररतो वाकयं गुन सवानणेपतः ॥ ९॥ 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सवी ।नल्लधामि वः । 
लच्र सर्वमिदं दःखं सदि्ये राघवं विना ॥ २॥ 
पिता मृतश्च मे राता वनस्य्श्च गररर्मम । 
एमव्रतीत्तो न्याय पालपिष्ये वसुधां ॥ २॥ 

टतच्छरुा प्रुमं वाक्यं मतस्य मद्धात्मनः । 

ग्रत्रुवन् मल्िणः सवं तं वणिष्टयुरोगमाः ॥ ४॥ 
सटृणं श्राघर्नापं च पटृततं भरत चया । 
वचनं भ्रातृवात्सल्यादनुद्रपं तवव तन् ॥\॥ 
नित्यं ते प्रातुवात्सल्यात् तिष्ठता ्रानमौकद् । 

मागमार्यप्वृत्तस्य नानुमन्येत कः पुमान् ॥ ; ॥ 
मलिणां वचनं श्या ्ानिलपितं प्रियं । 
्रतरवोत् साधिं वाक्यं रथो मे वुत्यलामिति ॥ ०॥\ 

इत्यार्षे १।-।५णे श्रयोध्याकाण्ट नन्दि्ामममनव्यवनापो 

नाम षटिणतिणततमः सगः ॥ 



ग्रयोध्धाकगप ̀  ४६१ 

(५ \\]). 

्रकएमनसः सवी मातुस्ताः सोऽमिवाग्य च । 
भाता ्मारार्च्छनरुप्रसर्धिनस्तदा ॥ \॥ 
ग्रक्छ तु रथं दिव्यं भ्रातारौ मदधितावुमौ । 

यरयनुः परमप्रानौ वनौ मच्तिपुरारिनिः ॥ २॥ 

ग्रय्रत गुावस्तस्य वण प्रभुवा दविता । 
प्रयवः व्रान्वाः मवे नद्दिग्रामा घनोऽभवत् ॥२॥ 

ग्रनुतरण्म॒श्च नं धां भातं पुरवामिनः। 

वरनं चव समाङ्कतं पाश्रानवानिनः ॥ ९ ॥। 

स्यः म तु धमीत्मा भरतो भ्रातृवत्सलः । 
गृद्धा धाक त तु नन्दिग्रामं गाम रे ॥५॥ 
भातस्त् ततः जिप्रं "थर प्रविण्य दि । 
ग्रवतीर्व रात् तुरण गुनिदमुवाच द ॥ ६॥ 
ए्तद्रान्यं मम ब्रा्ा दत्तं सन्यासवत् स्ववं । 

योगन्नमकरे चते पाक प्रमद्ने ॥ ०॥ 
भतः णिसा कुला ¶ न्यत्थ पटक ततः । 

्त्रवीदरः्वर ४: स्वप्र. तिमएडलं ॥ ८॥ 
11 29 
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ह्रं धारयत निप्रमानीपार्घस्य पादघोः । 
एत राव्यं कग्प्यिते घाठ्क समलं. ॥ १॥ 

त ्रातुर्मम च संन्यासो नित्तिप्रः सौल । 
नमक धात्तपिष्यामि एचवागमनं प्रति ॥ ५८॥ 

 रषवस्य च संन्यामं दवेम <१४।६ कर । 

{त्यं चद्मयोध्यायां भवेयं गतकल्मपः ॥ ५१॥। 

ग्रमिपि्ते नु काकृत्सये प्रकषएटमुदिते तनन । 
प्रातिर्मम बणश्रेव मवेद्रात्याच्चनुगुणं ॥। ५५॥ 
रवर नु विलपन् दाना मतः म मद्धायणाः । 

नन्िग्रामरकरोद्रातयं धृनिता मत्िनिः सद ॥ \६॥ 
म वल्कन्तत्रदचारमुनिवणधरं : प्रमु: । 

नन्दिग्राम°वतदरानः समन्या मातस्तदा ॥ ५६ ॥ 
7मस्यागमनाकाद्धा भरती गु़वत्सनः । 

प्रातुवचनकारौ च प्रतिनाापगम्नतरा ॥ +" ॥। 
नलस्तु; मातः श्रीमानमिपिच्यायपाटक । 
म वान्तव्यत्रनं नञ धरारयामाम च म्वयं । १६॥ 

धाटक चनिपिच्याघ् नन्दिग्राम पुगोतम । 
मरतः णामनं मर्व पाटकान्यां न्यचदेचत् ॥ १०॥ 

टवं काला व्लिक्रामद्ररलम्य मद्ात्मनः। 
यावदागमनं लस्य 7मस्याक्किट्रकमीगः ॥। \८॥ 



ग्रघोध्याकाणएरं ४० 
टत्यावं रमाया वाल्मीकि ग्रादिकाघ्ने 

चतुर्विणतिमा्या संङतितापाम् 
ग्रयोधाकाएट नन्दि्रामनिवासा नाम 

मपतव्िंगतिणततमः मर्गः ॥ 

ग्रपाध्राकाएटं समाप्र ॥ 





५१01 ८1001 

1. 11.510 0.1. 1.181\0 510५700 

(0110109 11. ---- > ण५३ व वृत ९0}11010 0 5०९0 पराक्ना८€ व. पा) 

\(११५0१. (760 रतत0तातृत्रा० 6 (वप 4८] वाऽकिता^ पाल10, | १८50 

[2111110 ५८110 5|0८५) 5. : कप्यात् पुत्र. (८८. 

(५011001) [[. 50५ 54. एलरणे 2, 840 1. --- टत्रतानृहमध्यान्था. (0६ 9] 

| १९९९ 111१ (य ८ ^ 4. 

(.4])110) \[]]. होल 16. एला 1, ३०५ ।. -- स्वपम्वान्नरितायां त्व , ८७६। 

11 (*()त 1" ४१. 

(.])110016) ६, 5100) 1 4. पञ 9, [वतेम 1. --- [0१५८ वो निदनं , 1| ८०५८८ , 

11; निताण्निधं. 

(01101) \[[[. 5।०८० 10. १5) 1. |तत० 3. --- [1 1५०१० ५ विहा. ॥ 

(-1)(1८.* {\ 14 विराट 4 

ततत वृत ८ त तातन, ।९।|८ का10द0ा [भाता ५ लकरड्ल्पा) 11170 , (पा [1८५1 

।३०७०६६्] ते) लकाालाा0, ३ (6 ृतालभृफ्ररपार तैं इला ७ तै हप्ाीत्ण वृक्रलीन 

\५।{.३1)1९ , (१1116 116) १10 हत [ल] [ष कृत. कति इ वषरत्राठ ल] 0८] तजाााला10 ५ 

1८१ ५।113 पतडौत उर्लछो ५३९ त्त कमो, पृल्ञवात।। 4 अदूर वृ्सलाट पवतः 

किर करल, वूकलान एषल्छफतेाण पो0न५, पृण1५]€ 11116 (1८916. (प्र पठ) 

५0 आलतत तरू पतापत [प्रकाप्रल्डा कल } बोलतात ५6}}` 11019, € \०९}1५11५ ९+&श^ 

[0090116 11. [त [पलटान 0611९ 17५16 लालन) ०13 {१९ पलो पौण ४(0111;16 ९} (५६५, 

(05161116, (५}[ वकरः 3106 तेष एकतो ७ ६५) ९5 ८6 10 एलोरा १8॥। 6०९६. 



41() ^११()1/^ ८10१1. 

(.4[011010 ‰\[. --- \' कत 70 व्ल दन्ृनठ पाम 51०८0 ७८५. ॥ 

४९80 , €#€ ह्ापत्ा९०0 509 €॑#० , ¢ 1] *€750 [7० पनाक 5०८० 31 : रताऽपि च. 

८८. 

(१1101०0 > ४11. --- ालत})6 7 तृष्षल्ञण ल्त्कति इ ककत प्रण 8०0 

111811116४016. [ काल तप] द्वलाण 5०1" 7] ४ला5० [प्त्ा० तल &।५८५ 40 : 

पितुर्दि, ०८९८. 

(2211010 ‰\, 510८0 4 , ४८50 2. -- (पपी 1 लक्तालं [व्रण संक्रल्ष्य, भा" 

]21प110510 1९८1८ मकम्प्य . 

(4011010 ९.५, 50८०0 43, एत्ऽ0 9. [वत्० +, -- कदफाणां धनस्य. (051 ।| 

८01८6 3 ; कयाणां वत्नस्य च , €0५ 1} (छवा ५. 

(.2]11010 ५1५. -- |) ऋपा तह ४लाज् ९ ताजा वा तृत्षन्डति लुक. 

¢ \' 118 [लः (का)3€द्ुप्ला7त 10 5060 5८८0. || (5, लीक वा [ताः 

0150 ताता } कटुका) कलाल. ह 1] ४८६0 कोपताण वनाम तकण > : परदिने 

परमन . ८/८, {| 7110 तप)010 & ६४१५१[0191५ (त पात [641 (८ लक्ता भ, ॥ 

तृप६।९ }. €| [कवत > वल् एलपऽण ८6 [1 6लल्त९ , 11४८८ ता व्रं वःवममाकुरने, 

पृप्टऽ। 8178 1९८ बनं वत्स्ये मृनाकृत्तं , | (181 ।^४10116 लप्त्^ 1 [लानाह्ा, 

1८14९ 50661110 1 ४८५0 €11€ ऽत्दरुषट : यद् त , (८८. 

(.9[011010 > ६\]., 50८0 10 , ४८150 1, [96 „>. --- [)\।*' ¶ स्रणिमुष्प्यात्र , 

11 ८061८ ८ । सनामुख्याश्च. 

(.4])11010 षा, 9०८० 31, श्ला९() 1, [9१५ 1. -- [71४6८॥ त] नदन्तं नि. (१. 

11 ८01८६ उ 118 तदत्ते मे, ८९६. 

(]01101 ॐ, 80८० 35. ४८50 1, [84५ । . -- मामि नन्तरानप्ला च , (८१५) 

1020700 1 (तालं उ € क. |} (ठताटह # कृ भ्ण अटत 76 (कपोला काली 

12 द्०ा९, €}1€ 0 ऽकुपपीशं0 लत परा आा06551011८. 

(.2]011019 ¬ १2 [, 50९0 26, *ला$० 1, ६१०७ 1. -- [१४८५८९८ ५1 गर्राचार्वगृद. 

1] ९०१८८ ° 1९८ यच्च चापगृडे . 

(.9])11५10 > 2‰[ , 5१0८० 17, ४९० 1, [१५0 9. --- [11४८९६८ ५) तु देवल :, ॥ 

८०1८८ छ 10 मदैव सः. 



१५७४ ()'1॥ (1()\।. 1 | 

(11010 ६५||, 8०८० 4१ , १९४५ ।, [0१00 ।, -- [0 170० व्; स त्रात्यनो, 

11 (८०५८८ (¢ ॥१ प्राद्यात्मना , 1} (०५८८ + ]9 व्रा्चायना ^ (लात ८08) : 

शाटपािन : प्रा्यायनण तिः [+], (0110 ३७5१) 05410. € ६ पृप्ट। [6 [ा, 

9 (11८1 {0. 

४ | 1) तृप्र८छणि लन ३१|| ॥॥ १८560 वङत्षो 0590 प0 5|0८6 

11511011111\ (14 वानि, [| ४६0, लील 7) कृणि 505तौ0 ( इणुत्ताापवुक्रा+त, 

।' 1| \(४५ [षतो (५1५ ५।५८५ 35, त्नमात्तया, (८, , ४८५) [0८४ 0 1165112 

11) ])1)11:10) 24. 

[0116010 -१>|\. >| 11. १) >, -- (00810 १50 ॥ [दण 

\ ॥:॥ 1111 >1||}६ ती {0 [6 [प्राण [वत्त, (पा 1 (कवा ल्कान्ठापुत्राण 

16|| 11((1(5111}4 [(+1७ा}+. 

(4111100 ६.६१], ५0 13. १ 2. -- (01150 पला 6 [01111 [८ 

८९१।१1८; \ 1६1 (111५ ५4) ) [ण 16 [याण [8५0. || ९५८1८ ¢ [4 मटपन्ना 

111\ 6८" 1 नदषत्तवा . [11 वपा 516 [100 \ (गल) तत (रना 101 1 [न्त 

[41115 (1८ \ १५२५); 4 तोल नुहो))6 1| 56150, (ता ए व (ठता क्रो) 

पदपरैणा. 

(.21 11104) ५१.६१६ [||. \|(८५) ॥ ~. \ 0 1 . [0६46 >. -- ॥11*९८॥' 0} क्प्रवामा् - 

|| (*(1|1((+ \ |); घित्रानाद. ^ (कानना || \(५0 (01 : वामात् एकनरवानान् 

विद्ामात् प्रतरासात ; 7६ वाग 110 (कोोााकना) आाली6 | [ल्त विप्रबानाद . 

(|) ) १६४|५. ५) 10. \ (18) १. [):॥6|1) 2. -- [1\(06 ती नव. ॥| 

(१11८1, ५ [६ नक्रं, (' \1 | 3001 (11) [10 (का 110. 

(,:|)11()0 ४... || 1111116) (८ ४८६ ८ तू वलति पो ध८ञलाप्नाति५६। 

11) (1165141 वव |) एजद (।८।। (111६ [161 [ (51110 त द्नोोव. ( 1 इटा) 

[11110951 (6 ३]0[)4॥ ८1) [ल] ति वपता | वापा , 5 (कोला लौह ^ 

(0 [14111040 4116} ॥ [लवा त , वानाम [055१ (रनज 1 १९१२० इ0षृलीप. ५) 

\ | 1016 सपीति ल षय स्ववूद् | पात [पण्डोत लान ॥ फ, 

( [01109 ६. २।0९५ ¶). १७१५५ 1 , [0 "१, ~ [1१५८ ५ श्रतिपगृक्तपां . ) (0८८ 

।, 6 3 [ाराठ प्रतिपत्या, दातत व पृच्छत लवा पा पषणेरते (115})4}110. 



419 ॥ ६११८) 14 ८12११. 

(1610 € वृं प्राशातीं ए56 पण एला$५ ल तृतसाह06८ प्फ वृणु० 1 

४९150 [01170 ५९] 5०८० 29 : इति ब्रुवन्तं, ९८८. 

(710० हना, अ०८० 17, १80 1, [080 9. --- पृ वार् कदर्यया, ^051 11911110 

1 "0011 6 € छ, 

(,]11010 [न , ७५८० 96 , एना$ । , [46 2. --- [४ 0० ५९। \०८१०10 

11111110 धनं , 1] (0वा८८ 3 1४ बलं. 

(8011010 \[,६, 5०८५ 6 , ४ला$० > , [8८५ 2. -- 10१४८८८ (| नाघ॒न्नन् , 1 (०५)(। 

(; € ४ ॥ 0 नापचन्, 

(,4 [01110 5165580. 5[0८५0 ५, एल्ऽ ५, [40 ५. -- [1)\ (८ (1 यात्रा. ॥ 

(0616८ । |2 हृदूव , 

(2))11010 [.\[ , >०८्ण 16. पनात 1, [ऋवत9 2, --- 11 11140 ता भणाकहा. 

1| (0५1८५ १ 2 भणापहा , 

(4[011010 [.1. -- $नुप्वषपवापते 11 तप्तमि (व7101न पा ‰6९180 ५1४])311. ॥ 

\180. (|€ 160 [ल 5050४60, + ॥ १८1६) [वा)0 (८10 ५00 । ~ : 7त्रधाना. 

((*(. 

(-व]011५1५ [.१1. 5५८५ 3४. -- [४८५ दा त्थानन् 1) 11114) १८११५. ॥| 

01९6 6 ॥६ वधात् ; 111 ५०४० तै। वधा 110] इका0 ४११५, 16 +(४4) (१८८1 

|) तचा. 

(-4])110)0 [,६[. 510८५ ।, लक 9, ~ प्रविवायरत्र रधं वा पुनोत्राभ्यमापन . (८१५) 

६।५ वृप८७॥७ ४।४० 16। (कवा ५. 

(21110 1.१1. 500 17. एना 1, [त १. ~ [१९८५ (1 निष्णाः,. ॥ 

001८6 (॥ ॥६ तिष्पातं . 

(2011010 |. \1. -- ॥ (७) [रात 46116 ३6५ 14 ॥ [ालहुणस; + 14 

14६ 91१३ त (10५ १८] [ता)० [40., च्ल) 5५१५ [५८11८ [1641४14 ॥ 

(८54 [लुलव , 505द्रापलात० गृदमैधिना "414 16४00016 नहयेधिलणा, ‰1५ 11111 । 

(0416; (गाल्छवैक्0 पो वृपल्छि उन्णाातत [तणा , ॥ | [1 दकाल ११।३ 1411 

18 101])1€551016, 

(4011010 1.1 , 9060 1, एनाः 9. ~~ किपल) पला ( प्रुमत्८. च 



५ ५१५) 1॥ ( [() >). ` ॥ 1.4 

[)1|)|)0116|॥ ॥॥६ 5 ¡||| 116| फती० [१0.51 (नाका ॥९|॥ ३९४४१ 

1/*/11111' {1111} । (001८1, ५1 ५81८) |)५ [6 ६110 [कपण नालोदवा€ विले [ाला।॥. 

५८11 \ (*11016) प्रररिवितम्लनितं ; (|1८ \ (11€})})6 ६ #1011111( ता 10 51९६560. 

( .4|)11/)10) [१९६ ., 50८0 1, ४८१४0 ।. [0000 >. --- [१८८८५ ५) सुदासान् , ॥ 

(*()(|1(* 6 |); गुदरामान 

(4 11010 |... --- $वोतक्राण व्र 1 लक्ता पल वको ^ 716 1114. 

("५४111111 (।(*|[।* (11५ , ५९।](' 5८] ४८. ५८ [पा] , (*(८, [2110 1111 |८ पता [८८1 

111*1|1* 11001" {१८1161५1 

( ,4])11010 [५.५१ . 510८0) 2. ४190) |, [0460 +. --- [11\*6 (| स्तमुनाम् . ॥ 

(*0)(11(* (, ॥: प्रनु्रान् , (1111114) ६|[10१\५ (11616 110०. 

(.1])1100|1) |,५५.४. \(५५५ पा. --- विपदम् ; ॥ (1८८ ५\ (11105 विप्राद् ' 

विधातं कर्त ; ।| (८011 ५ | 11) [100 (| व्रिप्राद , व्रि; 1 ८५५८८ भ नादिनं. 

( [0110110 |. १६१ ||| , ५0) ~. १ १. [वतै |, --- [11 (८८ व टार. 

|| (1८ ^ ६ कृटृ्ातद्र. || (८८1८ ४ (कापाला दरपटात्तः । मुच्छत्तातव :. 

( .4[)}1111} 1111 *([1*५11116) , ^[1)(*0 "4, \ (1५) ।, |):16॥1) (= प्रप्राङमद्रपर "41 

14116 (न (व) वृ (तोत वज्ल्पोतैनत वलत तेली [परोपय |. 9९९९ 

(*॥१५५ (|1(** [3:11 [41 (|| ^ \| ("1 ])1[\|॥) (1१६. 51.1१) 4. ४10 ॥ ; प्रप्रा टचिमन 

गनत. 126) | (011) (१. ता) 44. १0 च; 1६111: , {1116110 त [्ापा५. 

\ 1.11 (11५) (+| $| 50[41 माम्क तव्त्रधनत् , | ११५) ("1 [दा] 

(8811811 १ 

| [1111 ; + तोत वाता) वतू लात भत व्रण 1 एनाम् सात, ५ (116 ह १०६।५ 

(प रेत, कप्तान त सात १ ६1111 [पात्रा , [पाप लीप 

। [ता , (ण तू लतानां पुरल्कठ काााते वआ [कष्ट त गणपान्. 

(त) 1016) ४८, -- प तााा)॥ (111 । (11 11८11 (14710716 ५||6 तान॑] 

1111(|)4 लोतो | पदता कलल ककन लानत, 

(.\[11100+) ५.१. ~-- \ ॥६ 4 वृष्त्ण (4])11\10 प1)0) 5।0८0) 71111(116\0|6 

1614 71/14, || १७५) (6 एवते स्कीणातकान त रकणतीा0, ८ 1 एल 

[17110 (८]|५) +] 1, जाप नागान्न. (५. 



414 ६११) 1॥ / 10) \।. 

(.ब])11010 ‰८\ [1], ६।०८० 0 , ४लाऽ0 1 , [१५40 1. -- {7५८८ त बनात् प्ाक्र , ।| 

(100166९ भ ॥18 बनं प्राक्; € 001716४ (05) : ततश्च प्रयपरास्य प्राक पूर्व वनम । तत्रा- 

पित्वा हति ) वने कों । पर्णाः, (८८, \{६ (लत €] 5101111, € 6)€ ४ (1 

("1016 € बनात् प्राङ् , (0ा)८ 11511} ५३ वृप५9 (16 पला (न])५. 

(3])11010 76व6 0 , 80९0 2३. ए९ा50 1, [पत्ण । , -- ॐ पणी | |0८णमो९ 

मदरान्नसमत्रस्य 111४८८८ (| समोत्रमरदात्तस्य . #1 {1010 उरो] इतन तै [कलप्रणाा। 

161 ४६५). 

(,३]011010 (1. घक्ल्ण 18. पन १. कृत्त ५, --- [१८८५ त ततान् , ॥ 

(001८6 6 ॥ ५ नभतान्. 

(4011010 (.\]. 510 24 ८ 4, --- | प्ल ८ [द्दुणतना पो वपल तू 

5106[1}. कताव आत 5111903 1ला ऊ्द्काता |दता. (काल्ताुतताण [पी 1 (कतु 

111*]]॥ 51८५5४५ [/210116.. 

(,4])110)10 (.\ 1[[. ५।०८५ (, ४0 1 , [०460 ?. --- १ ̀ [8 वृता पा [तलका 

(76 ((0115151 [16|| लता | त्रा [पदन वतीने | पर; कुणप सञ्चरतो 11) 

\ 064 |)0]6) ्र्रम 111 \(^ त] ब्राख्रम. 

(,1[01101) (1. 50८0 16. ४८५५ ।, -- || (८८द्ा(' ५ |; (पतान १९) 

(*(251 : 

कित तकटरलैता साधान परपरिना. ` 

(८ सदत् [14 (काल्या त [लदा [कत्ल उकवृ्रत््का( ; ॥| । (वल ८ 

0 |) 17 ([(165' 31110 [11110 . 114 ५१३६] (1171170 , 

कथि लकल व चान्य पीप्रद्रिना. 

11 1161110 | |€11(11८ (९ (५41८८ भ, 

(. [0110010 (४1. --- ४'|॥५ 1 वहतत) (मुणल पण ३०८७ पका। [आल 

|| ४60, (6 दा ऊकलतूण ह वलाका तह वाला, ॥ | ५) 

[1111५ ५110 २।५८८ 28 : स्मातु कृ, ९५८. 

(५0110101 (.४ 11. -- कित (वकण पाः ८ वाण ककत, [ (ततल 



^ ५ ५ ()'{ ^ ८/1 ()\}. 4 1.) 

1) 111{11()1\110) त्रातान्िवाक्ं : (|) |) 0116 (1४:11 110} (1/८ ([11 (118 501 [01101 

| (1५6001५0 € 1611110 1(11{ ला ५४ [३1416 ("010 1 [2006118 [०१८४६ 1} 

६(१11४॥ तूल 1560150; ९ वषट तोत्ण कोलीणि लह वृप्ल्सूते (तह1त|6 एता 51 

(0396 (च) |तं : कराः [पा (16)\ (गत 010) (का) २6116 , |) 10 [11111011 गतवान , 

| | ५॥. [|.1. ५ (){.( #}. + 1. (0) \{){). 





9{ [| |.,1\ | |. \ {^} 

\।,[.1५ .\ \५() 1 \41()\ | ।) ५1, 1.181\0) 7} 1 *1(}. 

६८11५ वृप। । पला (6 इापतालण इनुण 6 रुला. 0४१न५ | 

11/9९) (८११९ (तठ पातालवा 1 ४१६0. 1) तूहे (काका ५९] 1010 पप्रत. 

(10046 5 षरा एतान वजत ०१६४५ चकली) वालव. 

(,])11010 \[[. --- (१111 इ(कणात्ा। ५ 1 १८50 [पाण 16९।0 ५।०८० 

। {). प्रप्राम्नं , (1. 

( [11010 |, -- पी) त रलृणातत्रात 11 ४९50 [0 (1^1]0 5.00 । 

गर. (4. 

( + ])11411.) |. -- (रोषा लषतर लल लू) पो एत, ॥ वप्त [षक 

11711111, 111, 11 (10})0 ॥| 650 पाण ५९10 510८५ पपात. 

( .1])1100}0) ४१. -- (1111114 50])14|9}) 01161116 1| \ €150 [7112210 4९†0 31060 # , 

ञ्मां. {^ 

[.4])11019 ११११. --- 17 पृह्छण क्ुकाण पोप्ातव [काठ धा) +ल 10]})) 

|| \।१५॥। [वान १७० भव +; ६। तल्)]€ [कपण माल6 [१८ (16| +(150 

(५११५५) त+"]]0 5०८५ द 6 ५५ \ 50 कतो (९1५ ६।५९१ १४. ए) +6]56) 501) 

111 वृत्तम काकवत : 

गोमद नामि गन्धवा मम्यक् पाचि्ता ठ ॥ 

(.4])11010) 1.]1]|. -- (1640 (ल पलि पायोल्पल पप्रा पा लार (10})0 | 

४८५) [धरान तन] +| १1, एकोरि. (4५ 



48 ^ ११६) (1). 

(११1१०1० [--11. -- (गपता८५ 5कुष्ल्0जातत्फाल ।[ ४८३० [10 क€||0 

$0८0 1 7, प्नोर्ै . ९८८. 

(*३]11.10 [.\ ५1. -- (24 € 5नु्णलातेक्ाह 1 पलार षाण ५60 

5100 1 1 : उपतिन्युश्च, ९९८. , ०]0षा८ , 10 (|€ (टत कृत [ष्णी , वक्ता 

५11 ४€50 400 ११९५. 



सगमं्रद्धयचं 

~ ~र "--- युदक १ = वा 

ग्रपोध्याकारं 

मगः. दृणाप्विनापः ‰............... पप्र 
\।. कक्रुपालम्मः ........ < 
\।।. ग्रानिपरचनिक्ट्रव्यापन्नपः........... ९१ 

1. [ना ४ १६ 

\1\. उमाधघान....................... ८८ 

\\. उमवनगमनादणः......-........... = 

\\।. त्रमवनवामप्रतिन्ना. ............... ०८ 

\\1]. कौ त्याविन्वापंः. ,.......-.-..--- ५; 

1.2 ३८ 

\।९. नन्मणानुनवः ...... 1 ९६४ 

\\. नन्मामम्भः...... ॥ ,... ४ 

\\।. त्न्मणानुनवः .......-- ५९ 

५९11. क्राणन्यावा्छ! ..............-.-. ५६ 

\\।।।. कौणन्यानुनयः ....---- ५ 

\\।\ . रामवनगमनन्यिनुज्ना ,...------ ~ ९१ 



४८० सगपंयद्यतरं 

मर्गः ६६१. = व्वष्यपननित पपर 
\\१\1. मीतोपमन्रणां .... ‰.......... 

५९४. ततातावाकर,,.. 

९९१]. प्पतप्नतदनदत 

\६४. रमानुनवः ........ 
\\\. मीनानिप्रायत्रननिदा ....... 

\\६॥ न्न्मणाग्यनुक्ना ...... 
\\\. वित्तविच्रानं .............. 

५२६१. उामानवाकां .............. 

९६६१. दणावविनाधः..... ...... 

५६९१. दृणरघाश्रामन.... ...------- 

६९६१. मिदरा्वाकंः ,...... 2 

\\\१1. चाप्र: ..-............ 

\\\\1।।. नाताममादेण्नः. ............. 

\६१।\. मनिबीं. ,.,.......... 

\।.  दुरत्नविनापरः....... 
\।.।. दृणाप्विनापः...........-.. 

\।.।1.  कण््साहिनावः.......... 

\1.1|. तव्राक्ाविनाधः...........- 

\1.1\. तममातौनिवातः........... 



( 
ममः: +. 

५1.५1 

१[.४।]. 

१.५ |||. 

1.1४. 

॥; 

1.1. 

1.11. 

1.111. 

सगमंग्रकयतर 

नागस।विलार :.. 
प्दुवेरपरामिगमनं 
इद्दोमूत्तनिवासः 

८।भिजिवित्ापः 
िमपसदेणः .....---- 

लच्मामद्णः 

मुमत्रविमर्तनं 
गद्धामतरणं 

7मविलापः...... 

भादात्राघ्रमानिगमनं .........-... 

गमुनाताएवामः .......-. 
चित्रैकृढनिवातः......-.- 

१ ल प्रावतनं , 

ममदणाष्यानं .....--.- 

40.०1. (1 

काणल्यासमाश्रासनं ........ ५ 

कए लापालम्भः. ,.......-..--- 

७ च ॐ ७ > @ कै ® $ = ह ® 6 ६ 

#  # & # # @ § ७ & ९ च 9 > $ &@ 

9 * च ५ + # ० ७ * ० ज ज § > न 

9 # # क» ४ = § च 9 ® ® # र ® १ > ॐ 

४ ® @ 9 ® # ® 2 च श श? ® 9 @ # ,+ र 

® 9 ७ &§ 8 इ ॥ + $ $ # > ४2 क क ॐ ५ क $ 

कए तपावित्माचः 

९२ दथप्रताद्न् -....-- 

तु+ ध 



8२ तगसंग्रङप् 

सर्गः 1.3४. ऋषिकुमारवधः.......-. .... पृष्ठ २९६ 
1.१४. ब्रक्रणााल्यानं ................ ०९ 

1.11. दणरयमरणे ्रत्तुक्रन्दः ...... . 285 

1.3;\111. दृणृषपंक्रमणां ..............-.. २४६ 

1). रनप्रणसा ........ २५५ 

५६. दरतप्रत्याघना .........--...-... ५५९ 

।.\\॥ मतट््वप्रदूर्णनं .......... ०५७ 
1.\\|1. द्रतसेदणनं.......... >£ 

1.\3111. मतपुपप्रव्रणः ...... 014 ४ 
1.१1\. भत्व. ........ 1 > ६० 

.\\. क्कवीविगर्कणं.............. = 2 

॥.\\\॥. मनविलापः......... क य, 

.3\\11. कृत््राक्ां ‰...... २ 

।.\\ पा]. मातपालम्म; ,.......... > 

1. 45 प 

।\\\. वणिप्रवाकां.............--. २१४ 

।,\231. मलविनापः........... ह १८ 

1.९2. मनाप्रवेणः...... २५१ 

1.33 3111. दणणपम्काः.. ......-.... 2५५ 

।\\\. दृणघमक्राननं ............. .. 9 



(^ 
सम: 1.५४. 

मसिप्रदपचं 

उद्कद् 

1.2४. भतमक्तिः 
9 $ व ॐ #@ = 9 इ ® + क ॐ @ $ § $ ४ 

1.3. मार्गित्वा... 

.)\\ ४1]. मत्परमा 

1.१1. सनाप्रस्यापनं 

१८. 

५(.।, 

१.1. 

५(.[1|. 

५ (.1\. 

१.१. 

१८.१५. 

८.६). 

१(.\1)]. 

८.५. 

(.. 

(.1. 

(.11. 

(.11]. 

(.1१*. 

क ® 9 कै # ॐ # # 9 च # @ @ = # ९ 

भरतानुानं 

गुद्धकापः 

गृद्धानुप्रन्ः 

गृद्धवाक्ं 

गुदधवाकय 

रङ्गदावनं 
गदातरेण 

प्रपागप्रवेणः ............... 

मद्दराताध्रम निवासः 

भरदात्रातिध्य 

भनानुन्ना 

ामाप्रमक्छनिं 
चिच्रकृढरवणना 
मन्दाकिनोवणाना 

# ® @ 9 ® 9 @ € € ® क 9 @ &@ $ @ छे र ४ 

# # # # @ #@ @ ॐ #@ ॐ क @ + ® ॐ $ & ४ 

ढः कः डः क हः छ, > 5 क. > भ -नः ङः हः =: > ज 

#@ #@ कै # 9 ¢ 9 ® ® ॐ ऽ + &§ # चै $ ७ ह ६ 

. 9.4४ ] 
क्च ४ # @ ° & ० ® ह # 9 $ > #@ ® ऽ न> ८ 

कै क च छ ७ # 9 $ ७ + च ॐ @ 58 + =+ छ ॐ 

न 6 ५ * «+ इ च  # # ४ 9 क 9 न € $ > 

# ४ $ श च ॥ ¢ ७ ४ ५ + 9 9 ? ® ७ 9 @ & 

= «५ ५ १ + ९ + + न ० = ५ ¶ &§ + ० § = र 

$ + 9 न ® & 9 ४ 9 9 ® ९ ७ + न ® च = ४ 

च श $ छ #@ & 9 # क = # 

# 4 # 9 ® नअ ॐ 9 8 6 #@ 9 च # & $ 

® ® # $ ॐ 9 ॥ $ # इ छ € 6 ३ # + क ० च 

# कै क $ ॐ # @ > क क # + = ४ = ४ 

क ४ ® ३ # # # ¶ ०» # ७ च ढ ॐ 9 

क $ $ # # # ॐ $ &@ क ® @ ४ 

९८६९ 



४८8 

सर्गः ८४. 

(^. 

४]. 

(\1||. 

(1. 

(६. 

(१।, 

(*\]]. 

(1, 

(१1४. 

(ष. 

(\\| 

(31 

(:\\॥]। 

(1 

(१६, ` 

(.\\।. 

(;\\1| 

(>| 

(८\\1\. 

तरिप्ररयञं 

पालाधिरोकणं............ 
भतपमागमः .......... 

कचित्सरगः............. 

7म्रघ्नः........... 

उद्कदानं ............ 

मातसंगमः....... 

भतवाक्र.............. 

मरतप्रत्याश्रामनं ......... 

{मवाकर................ 

त्रावालिवाक्रं ........... 

भतवाक् ............... 

सत्पप्रणमा .............. 

एल्वाकृवंणकीर्तनं . .. ... 
मानप्रत्युपवेणः.......-. 

मतानुण्राप्नं ......... . 
मातविरतनं 
कृणयाट्रकोपग्ररः. .. ..... 

भतप्रतिषानं........... 



4 
मगः: (५. 

(.),\]. 

(.>*\\ 

सगसंग्रद्यत्र 

ग्रपाध्याप्रवणः @  # = ॐ @ = के #@ 9 कछ # & च @ > € क छ 

मेन्दशरामगननन्यनरपचः 
(1 म् ५ व 

सान्द्श्रामानवर; 





नाम. ५०७०७०० ~~~ =-= 
न ~~ ~ या १५ ० ७-=- ~ 

(+ 1\॥\ 410 १। 

^, 147) 54१51110 0, ८0.11 1६1४6). 

प्रुटियतरं 

पष्ट पर्ति द्रषितं श्ट 

३२ २ प्रधनवया  श्रूर्पणवया 
२५ ५ प्रयोपवणनं. प्राघोवेणनं 

१०८ १ विश्रामिञ ` विश्राम 

०६४ १९१ =... ज्ञय त्तया 

२५३ शौक्फ्नमिनः ` णीघ्रमामिणः 
२१२१ १५ गाश्चव गाश्चेव 

८. (1 1\1. ८1) ^ 1.1. 1१11071... 

2३8. 11, 11114 23 ; $व्टुा४, (दुधा ९818. 

1: पना, 1101९ 19 : ऋगरप्ा?३, (€ प46101811४8. 

1२. 1.2४, 11100 94.24: 9€ 1 सु00)€ ४टा))55€ १३। [न्लं$ ८०0ऽल्ुो धप 

171 ५६ [ाला])10 १118 उलप, [ददुवा §€ 1€}०क ण्ल$$€ प १8 [प्रा 
(1])10 [910] (0०118 रला प्रप्रा . 










